baTumis universiteti
baTumis SoTa rusTavelis
saxelmwifo universitetis gazeTi
#4-5, noember-dekemberi 2020

gilocavT Soba-axal wels
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლებს,
სტუდენტებს
ვულოცავ დამდეგ ახალ წელს. კეთილდღეობას, ჯანმრთელობას და წარმატებას გისურვებთ.
მსოფლიო პანდემიით გამოწვეულმა რეალობამ შეცვალა სამყარო და
ახალი გამოწვევების წინაშე დაგვაყენა.
შექმნილმა გარემოებამ შეცვალა უნივერსიტეტის, პროფესორ-მასწავლებლების, სტუდენტების ცხოვრების სტილი.
თქვენი ყოველდღიური შრომით, ცოდნის გაზიარებით, ახალი ცოდნის შეძენით, ღირსეულად უმკლავდებით გამოწვევებს, რისთვისაც მინდა მადლობა
გადაგიხადოთ.
განათლებული ახალი თაობა არის
და იქნება ჩვენი ქვეყნის წარმატების
გარანტი.
პანდემიის მიუხედავად, გაგრძელდება ხარისხიანი განათლების ხელშეწყობა და საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება.
შენდება განათლებისა და მეცნიერების ქალაქი, ახალი სასწავლო ცენტრები, გაიხსნა ტექნოლოგიური პარკი, რაც იქნება დამატებით ახალი შესაძლებლობების მიმცემი ახალგაზრდებისთვის.
კიდევ ერთხელ გილოცავთ დამდეგ ახალ წელს. გისურვებთ მშვიდობას და ჯანმრთელობას!

აჭარის ა.რ. მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე
კიდევ ერთი საინტერესო წელი
მიიწურა. 2020 წელი სავსე იყო განსხვავებული გამოწვევებით და
სირთულეებით. იყო ბევრი წარმატებაც. გასულმა წელმა ბევრი რამ
გვასწავლა და კიდევ ერთხელ დაგვარწმუნა, რომ ყველაზე დიდი ღირებულება, ადამიანის სიცოცხლე
და მისი ჯანმრთელობაა. ვფიქრობ,
წინ კიდევ უფრო საინტერესო წელი
გველოდება, რადგან ეპიდვითარება ყველას განსხვავებულ პასუხისმგებლობას გვაკისრებს!
საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების
რეიტინგში ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მისი აკადემიური პერსონალით და
სამეცნიერო საქმიანობით ქვეყნის
ხუთეულშია. მე ამაყი ვარ, რომ ეს არის ჩემი მშობლიური უნივერსიტეტი, სადაც სტუდენტობის
წლები გავატარე და დღემდე აკადემიურ საქმიანობას ვეწევი იმ პროფესორ-მასწავლებლების
გვერდით, რომლებმაც საუკეთესო თაობები გამოზარდეს და მათი კომპეტენციით ქვეყნის სამეცნიერო განვითარების წინა ხაზზე დგანან.
მინდა 2021 წლის დადგომა მივულოცო ბათუმის უნივერსიტეტის თითოეულ თანამშრომელს, ყველა სტუდენტს და კურსდამთავრებულს! პირველ რიგში გისურვებთ მშვიდობას, ჯანმრთელობას, წარმატებას და იმ საინტერესო პროექტების ჩვეულ ფორმატში გაგრძელებას,
რაც ბსუ-ს მრავლად აქვს და აქამდე ეპიდვითრებიდან გამომდინარე საგანგებო რეჟიმით მიმდინარეობდა.

პატივისცემით,
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისუმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე
დავით გაბაიძე

შობა-ახალ წელს გილოცავთ ძვირფასო
სტუდენტებო,
პროფესორ-მასწავლებლებო,
კოლეგებო! უპირველეს ყოვლისა, მინდა გისურვოთ თქვენი და თქვენი ოჯახის წევრების
ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა. 2021 წელი
თქვენთვის და მთელი პლანეტისათვის ყოფილიყოს მშვიდობის, სტაბილურობის, სიკეთის,
სიყვარულის, ბედნიერებისა და ახალი წარმატებების წელი!
2020 წელი რთული გამოწვევების წელი
აღმოჩნდა არა მხოლოდ საქართველოსთვის,
არამედ მთელი მსოფლიოსთვის. სამყარო
პანდემიის გლობალური საფრთხის - კორონავირუსის წინააღმდეგ იბრძვის. ახალი ვირუსისგან დასაცავად დაწესებულმა შეზღუდვებმა
რადიკალურად შეცვალა ცხოვრების წესი და
ყოველდღიურობად აქცია დისტანციურ რეჟიმში მუშაობა. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2020 წლის მარტიდან ონლაინ სწავლების ფორმატზე გადავიდა და
სხვადასხვა პლატფორმის გამოყენებით, მცირე დროში შეძლო სწავლების სრულყოფილად
წარმართვა. რომ არა თითოეული თქვენგანის აქტიური ჩართულობა და მაღალი სოციალური
პასუხისმგებლობა, უნივერსიტეტი ვერ შეძლებდა ამ გამოწვევების გამკლავებას - სწავლების
შეუფერხებლად გაგრძელებას, რისთვისაც თითოეულ თქვენგანს უდიდეს მადლობას გიხდით.
უნივერსიტეტმა, COVID-19 ვირუსის წინააღმდეგ ბრძოლის კამპანიის ფარგლებში, არაერთი
პროექტი განახორციელა, მაგრამ განსაკუთრებული მადლობა ჩვენს სტუდენტებს, რომლებიც
COVID 19-ით ინფიცირებულ პაციენტებთან მუშაობენ; მადლობა თქვენ, მაღალი სამოქალაქო
ცნობიერებისა და პროფესიული პასუხისმგებლობისათვის!
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელწიფო უნივერსიტეტი, მიუხედავად პანდემიის თანმდევი პრობლემებისა, ინტენსიურად აგრძელებს მუშაობას სწავლების ხარისხის ამაღლებისა და
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებისათვის. აქტიურად მიმდინარეობს საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციისა და რეაკრედიტაციის პროცესები, ხორციელდება სამეცნიერო, საგანმანათლებლო და ინფრასტრუქტურული პროექტები, მოქმედებს საერთაშორისო
გაცვლითი პროგრა-მები. პროფესიული პროგრამებისათვის გაიხსნა ახალი სასწავლო კორპუსი, ტექნო-პარკი, სინქრონული თარგმნის თანამედროვე ლაბორატორია და სხვ. წინ კიდევ
მრავალი საინტერესო პროექტი და წამოწყება გველის, რასაც ურთიერთთანადგომით განვახორციელებთ!
კიდევ ერთხელ გილოცავთ დამდეგ ახალ წელს! ვიმედოვნებ, რომ ცხოვრება მალე დაუბრუნდება ჩვეულ რიტმს და 2021 წლის გაზაფხულის სემესტრში ერთმანეთს უნივერსიტეტში
შევხვდებით!

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
რექტორი მერაბ ხალვაში
baTumis SoTa rusTavelis saxelmwifo universitetis xelmZRvanelobas, profesor-maswavleblebs, TiToeul TanamSromels didi siyvaruliT vulocav axali – 2021 wlis dadgomas. xvalis imediT davemSvidoboT Zvel wels, madloba
vuTxraT mas da axali imedebiT SevxvdeT axali
wlis SemobrZanebas. minda, yvelas gisurvoT janmrTeloba, bedniereba, sikeTe, keTildReoba,
ulevi sixaruli, siyvaruli, gamravleba, Cveni
qveynis gamTlianeba, cxovrebis xalisi da vaJkacuri SemarTeba, warmatebebi pirad cxovrebasa da
profesiul saqmianobaSi.
saamayoa, rom baTumis SoTa rusTavelis
saxelmwifo universitets umaRles saganmanaTleblo sivrceSi erT-erTi wamyvani adgili uWiravs. Rrmad var darwmunebuli, universiteti kidev ufro gaZlierdeba, xolo studentebs SeZenili codna warmatebuli
gzis arCevaSi daexmarebaT. kidev erTxel gilocavT Soba-axal wels.

ალექსანდრე მითაიშვილი, ბსუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი
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studentebi onlainswavlebis Sesaxeb
var SoTa rusTavelis saxelmwifo universitetis inglisuri filologiis pirveli kursis studenti. CemTvis studentoba
aris etapi, roca asruleb bavSvobas da gadadixar cxovrebis axal safexurze, gaqvs
warmatebis mopovebis ufro didi survili
da rac mTavaria, swavlob Sen sayvarel
saqmes, romelic Semdeg Seni cxovrebis
megzuri iqneba. studentoba pasuxismgeblobaa, xvdebi rom aRar xar bavSvi da Seni
gza unda gaikvlio cxovrebaSi, romelic
dRes Zalian rTulia da eklian gzasTanac asocirdeba, radgan
yoveldRe axal gamowvevebTan brZola giwevs. aucilebelia gavacnobieroT is pasuxismgeblobac, romelic gvakisria sakuTari
Tavis, mSoblebis winaSe, romlebic Cveni keTildReobisTvis
yvelafers akeTeben, aseve qveynis winaSe, sadac mowinave razms
studentebi warmovadgenT.
skola da universiteti radikalurad gansxvavdebian erTmaneTisagan. universiteti axali samyaroa, romelic CemTvis aqamde ucnobi iyo. gxvdeba ucxo garemo, leqtorebi da kurselebi.
samwuxarod Cven varT is pirvelkurselebi, romlebmac distanciurad gavicaniT erTmaneTi. esaa udidesi gamowvevaa, romelic
cxovrebam gvarguna, magram vfiqrob am yvelafers Tavi kargad
gavarTviT, amaSi gvexmarebian leqtorebic, romlebic mzad arian mudam gagviziaron TavianTi codna. imedi maqvs Cveul ritmSi cxovrebas gavagrZelebT da SevxvdebiT Cvens auditoriebSi
erTmaneTs.
TviTrealizebis 4 weli gvaqvs, es is wlebia, rodesac ufro
damoukideblebi gavxdebiT, viswavliT miznebisken brZolas da
SeviqmniT iseT momavals, rogorzec vocnebobT...

ana miqelaZe
„me ukve studenti var, dadga kenweroSi gatkbilebis Jami,
romelsac mouTmenlad velodi.
rogorc yvela, ra Tqma unda, mec
vocnebobdi studentobaze. yovelTvis vfiqrobdi, Tu rogor
vigrZnobdi Tavs studentis ampluaSi da ras Secvlida es CemTvis. axla ki mixaria, radgan
ukve vsaubrob rogorc studenti da sxvanairad maqvs gaazrebuli, rom Cemi cxovrebis axal
etapze gadavedi, rac udidesi
warmatebaa. Tumca amasTan erTad yvelafers axlavs Tavisi
sirTuleebi. samwuxaroa, rom
dRevandeli realobidan gamomdinare, zustad iseTi ar aris
Cemi studentoba, rogoric warmomedgina, dRes ara marto me, aramed yvelas mogviwia onlain
swavlebasTan Segueba. magram amis miuxedavad, me mzad var gavagrZelo swavla da kidev bevri warmatebuli nabiji gadavdga win. es
didi gamowvevaa, romelsac vimedovneb, rom aucileblad gadavlaxav, vinaidan araferia SeuZlebeli.
studentoba, rogorc periodi, sainteresos, mravalferovansa da siaxleebiT aRsavses qmnis adamianis cxovrebas. Sansi
dasaxuli miznebis misaRwevad, es ar unda gauSva xelidan. Tumca
mxolod ocneba sakmarisi ar aris, aramed es didi pasuxismgeblobaa, romelsac gagebiT unda movekidoT. me didi gegmebi
maqvs momavlisTvis da mjera, rom aseT dasawyiss aucileblad
eqneba saukeTeso gagrZeleba“...

anna dadiani
2020 wlis pirvelkurselebisTvis
swavlis dawyebisTanave udidesi gamowveva iyo onlainganaTleba. Tavdapirvelad imedi gvqonda, rom yvelaferi
male gamoswordeboda da auditoriebSi
swavla aRdgeboda, Tumca ase ar moxda.
miuxedavad onlainreJimiT gamowveuli
sirTuleebisa, Cven mainc movaxerxeT
arsebul viTarebasTan adaptireba da
kvlavac vagrZelebT sakmaod xarisxiani
ganaTlebis miRebas. leqtorebi Tavs
ar iSureben imisaTvis, rom mogvawodon
saWiro informacia da programuli masala, risTvisac Zalian madlieri var,
TumcaRa onlainreJimi mainc stresulia,
rac Zalian arTulebs viTarebas, radgan garemo da ganwyoba
mniSvnelovania nebismieri wamowyebisas. vimedovneb, rom uaxloes momavalSi movaxerxebT auditoriebSi dabrunebasa da
dekanis, leqtorebisa da Tanakurselebis pirispir gacnobas.
vfiqrob, 2020 wlis pirvelkurselebi bsu-s istoriaSi Sevlen
rogorc yvelaze moxerxebuli, pasuxismgeblobiani da Zlieri
pirvelkurselebi, romelTaTvisac ganaTleba da ganviTareba
upirvelesi prioritetia nebismier viTarebasa da garemoSi.

diana evgeniZe

„mogesalmebiT. me var inglisuri filologiis ,pirveli kursis studenti-gvanca
cekvaSvili.
CemTvis, iseve rogorc
yvelasTvis, studentoba yovelTvis did gamowvevebTan
asocirdeboda ,radgan yovelTvis vicodi, rom studentoba iyo axali cxovrebis, axali etapis didebuli dasawyisi .rodesac adamiani studenti xdeba, misi valdebulebebi
izrdeba, aq TiToeuli Cvengani gaazrebulad movdivarT
da vxvdebiT, rom ufro metis
gagebasa da SeswavlaSi gvexmareba universiteti.
Cemi molodini gamarTlda,
rodesac bsu-Si Cavabare. mivxvdi, rom raRac siaxles veziare,
romelic Cems momavals ufro
didi warmatebisken swrafvaSi
Seuwyobda xels. universiteti
aris adgili, sadac vyalibdebiT rogorc Cveni saqmis damwyebi
pedagogebi, eqimebi, advokatebi Tu sxva. profesionalebi. me
Cavabare inglisur filologiaze da Cemi mizania viswavlo ise,
rom sxvebsac vaswavlo, radgan
Cemi momavali profesiis arsic
swored es aris.
onlain swavleba, ro-

melic
amJamadxorcieldeba
yvela universitetSi da ara
mxolod Cens universitetSi
gamowvevebTan aris dakavSirebuli da am gamowvevebs universitetSi mec veziare. CemTvis ,
rogorc pirvelkurselisTvis
,rTuli iyo onlain sxvadasxva
sakiTxis garkveva, portalze
SeCveva, manam sanam studenturi gzamkvlevi ar aitvirTa bsus
mTavar gverdze. es gzamkvlevi
damexmara imaSi, rom pasuxgaucemel SekiTxvebze pasuxi mepovna. leqtorebic cdiloben
Cems SekiTxvebs gascen pasuxebi.

„abiturientobis
periodidan
fsiqologiurad
da
moralurad vemzadebodi studentobisTvis. vfiqrobdi, rom
bolomde mqonda gaazrebuli
yvela is sirTule da gamowveva,
rac SesaZlebeli iyo am rTul
gzaze Semxvedroda, Tumca arsebulma mdgomareobam sruliad
sxva ganzomilebaSi gadagviyvana
Tavisi dabrkolebebiTa da winaaRmdegobebiT. onlainganaTlebam, romelic arsebul situaciaSi saukeTeso alternativaa,
vfiqrob calsaxad imoqmeda
studentebis ganaTlebis xarisxze. erTia onlain sistemaze adaptireba da meorea - virtualuri
urTierTobebi
studentebTan
da leqtorebTan. cxadia mimdinare movlenebma ganaTlebis
sitemis ganviTareba Seaferxa,
Tumca vfiqrob saxelmwifos
mier SemoTavazebuli platformis saSualebiT ganaTlebis
miReba da codnis gaumjobeseba

SesaZlebelia Tu xelovnur barierebs ar
SevqmniT
studentebsa
da leqtorebs Soris.
sirTuleebis
daZlea
orive
mxaris
valdebulebaa da swored
es migviyvans jansaR
urTierTobebamde, rac
codnis miReba-gacimisa
da gaziarebisTvis mTavari pirobaa. rTulia
ataro im universitetis studentis statusi,
romlis kedlebsac ki
Soridan icnob da auditoriebze mxolod monaTxrobiT gsmenia, auditoriis nomrebi dRes
zumis kodebma Caanacvla, biblioTeka - Tanamedrove
teqnologiebma, Seucvleli mxolod diadi mizania - Semdgari
da profesionali gundisgan axalbeda studentebze WeSmariti
gzis Cveneba da codnis micema.

saaxalwlod
Zvirfaso universitetelebo, axal wels
gilocavT!
gasrulda 2020 weli
Tavisi
ekonomikuri,
socialuri Tu pandemiuri siZneleebiT... miuxedavad yvelafrisa,
gasul welSi bevri ram
SevZeliT, kovid-19’sac
moverideT da saswavlo Tu samecniero
saqmianobac warmatebiT
gavagrZeleT axal saswavlo wels gansxvavebul formatSi. erTi kia, mogvenatra studentebTan
da kolegebTan pirdapiri urTierToba, zogadad,
pirbadis gareSe quCaSi gasvla...
ras visurvebdi axal, 2021 wels? upirvelesad ukovidobas, Semdeg studentebisa da profesorebis universitetSi dabrunebas, saswavlo
da samecniero saqmianobis tradiciul formatSi
gagrZelebas... Semdeg kidev mraval warmatebas
vusurvebdi Cvens universitetsa da universitetelebs, Cvens kuTxes da sruliad saqarTvelos.

mamia faRava, profesori

ra Tqma unda, rogorc yvelas, aseve mec mirCevnia, rom
universitetSi
tardebodes
es yvelaferi, raTa swavlis
garda humanurobasac gaesvas
xazi da adamianebi ukeT SevideT kontaqtSi erTmaneTTan,
gavicnoT piradad da ara
onlain, Camoyalibdes adamianuri urTierToba, radgan
rTulia onlain gacnobili
yvela studentis damaxsovreba rogorc leqtorisTvis,
aseve studentisTvisac. yvelafers aqvs Tavisi dadebiTic da uaryofiTic, Tumca
miuxedavad am yvelafrisa, me
kmayofili var bsu-s taqtikiT
da am rTul periodSi maT mier
gaweuli dauRalvi Sromisa romelsac isini gascemen.
miuxedavad am rTuli gamowvevebisa ,vTvli, rom bsu
axerxebs gaumklavdes am yovelives da ufro naTeli gaxados
pandemiis pirobebSi studentoba; Tumca realurad rom SemZleboda pirveli kursis auditoriaSi gatareba, ufro metad
aRfrTovanebuli da emociebiT
savse viqnebodi studenturi cxovrebiT.

gvanca cekvaSvili

calsaxad mniSvnelovania aRniSnuli miznis sworad gaazreba
da keTilsindisierad Sesruleba“.

Tamuna doliZe

გილოცავთ
დამდეგ შობა-ახალ წელს. გისურვებთ პირველ
რიგში ჯანმრთელობას, მშვიდობას, წარმატებულ
და
ნაყოფიერ
2021 წელს, წინსვლასა და კეთილდღეობას,
დასახული მიზნებისა და ამოცანების მაქსიმალურ განხორციელებას.
ახალ წელს
ყოველთვის განსაკუთრებულად ვხვდებით. ახალი სურვილებით, მიზნებით და იმედებით შევყურებთ.ყველა
სირთულე და გამოწვევა,რაც ამ წელს იყო როგორც ჩვენს ქვეყანაში ასევე მთელ მსოფლიოში,
წარსულში დარჩენილიყოს.
ვისურვებდი ახალი 2021 წელი ყოფილიყოს
საქართველოსთვის და ჩვენი ქალაქისთვის აღმშენებლობის,მშვიდობის და წარმატების წელი.

სოფო ხალვაში
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„regionSi epidsituacia damaimedebelia“
gazeT ,,baTumis universitetis“ kiTxvebs Tanamedrove
problemebTan mimarTebaSi aWaris jandacvis ministri,
qalbatoni nino niJaraZe pasuxobs.
_ qalbatono nino, kidev erTxel koronavirusis Sesaxeb...
_ mogexsenebaT COVID-19
koronavirusis axali Stamia,
romlis aRmoCenidan TiTqmis
erTi weli gavida da misi
bunebis Sesaxeb bevri informacia samecniero sazogadoebisTvisac jer isev ucnobia.
2019 wlis dekemberSi qalaq
vuhanSi (hubeis provincia, CineTi) warmoSobili mwvave mZime
respiratorul
sindromTan
dakavSirebuli koronavirusi
2, igive SARS-CoV-2, romelsac
janmrTelobis msoflio organizaciam mogvianebiT oficialurad COVID-19 uwoda, sakmaod
swrafad gavrcelda CineTis
sazRvrebs gareT. aRniSnuli viTareba 2020 wlis 11 marts pandemiad Sefasda. dReis mdgomareobiT (22 dekemberi) msoflioSi
inficirebulia 77 556 703-ze meti
adamiani da dafiqsirebulia
1 706 513 - mde gardacvalebis
SemTxveva.
es 21-e saukunis mesame zoonozuri koronavirusuli afeT
qebaa.
SARS-dafiqsirda isev
CineTSi 2002-2003 wlebSi da
MERS-CoV Sua aRmosavleTSi
2012 wels. COVID-19 infeqciis
pirveladi wyaro jerjerobiT
ucnobia (savaraudod, rezervuari SesaZloa iyos Ramura).
infeqciis gadacema xdeba wveTovani da kontaqturi gziT. virusis mier gamowveuli daavadeba
warmoadgens sistemur daavadebas, romlis drosac viTrdeba
organoTa sistemis mikrocirkulaciis moSla, Sedegad ki am
sistemis ukmarisoba.
miuxedavad
imisa,
rom
COVID-19 axasiaTebs gadacemis
maRali sixSire, gamovlenil
SemTxvevebSi daavadebis mimdinareoba simZimis mixedviT
sakmaod gansxavebulia - usimptomodan fatalur Sedegamde.
msubuqi/saSualo simZimis mimdinareoba gxvdeba SemTxvevaTa daaxloebiT 80%- Si, 20%-Si
daavadeba mimdinareobs mZimed.
_ rogor SeafasebT am mxriv
regionSi ganviTarebul proce-

sebs?
_ am etapze aWaris regionSi episituacia damaimedebelia.
bolo ramdenime dRea inficirebis SedarebiT dabali maCvenebeli fiqsirdeba (130-150-is farglebSi), rac wertilovani SezRudvebis damsaxurebaa.
aWaraSi inficirebis dadasturebis pirveli SemTxveva
mimdinare wlis 14 marts dafiqsirda, Tumca iseve rogorc
mTel qveyanaSi, Cvens regionSic
mosamzadebeli samuSaoebi ukve
ianvris Tvidan daiwyo da virusis gavrcelebis e.w. „pirveli
talRa“ samagaliTod Caiara.
aWaris a.r. mTavrobis mier
Seiqmna uwyebaTaSorisi samuSao
jgufi, romelic mudmiv komunikaciaSi iyo da aris sakoordinacio sabWosTan da etapobrivad
ganaxorciela yvela is aqtivoba,
rac gaTvaliswinebulia prevenciuli Semakavebeli da marTviTi RonisZiebebis nusxiT. maT
Soris erT-erTi pirveli iyos
sasazRvro gamSveb punqtebze moqalaqeTa skriningi. aWaris a.r.
mTavrobis mier ganxorcielda
regionSi sakarantino sivrceebis mobilizeba, izolaciaSi
myof mobinadreTa samedicino
momsaxurebiT
uzrunvelyofa,
samedicino personalis piradi dacvis saSualabebiT momarageba. gadamzadda pirveladi
jandacvis rgolis eqimebi, amoqmedda e.w. „onlain klinikis“
servisi, gaixsna kovid sastumroebi. dainerga yvela SesaZlo
SemTxvevis pjr diagnostika,
testirebis procesi TandaTan
gafarTovda, iyo periodi roca
dRis ganmavlobaSi testirebul
moqalaqeTa raodenoba (swrafi,
pjr) 4 000 -s aRwevda. gafarToebuli testireba amJamadac mimdinareobs, Tu moqalaqes aqvs
virusisTvis damaxasiaTebeli
romelime simptomi aWaris eqvsive municipalitetSi SeuZlia
Caitaros rogorc swrafi, ise
pjr testireba.
mogexsenebaT, rom zafxulis
periodSi aWaraSi koronavirusis axali SemTxvevi ar fiqsir-

deboda. e.w. „meore talRa“ seqtembridan daiwyo. pikuri periodi noembris Tve iyo, am dros
dRis
ganmavlobaSi
700-mde
SemTxvevac ki fiqsirdeboda.
inficirebis maRalma maCvenebelma jandacvis sistemis sruli
gadaxaliseba gamoiwvia. kovidis
marTvaSi CaerTo 12 samedicino
dawesebuleba, nawili srulad
kovid mimReb centrad gadakeTda, nawili dRemde muSaobs e.w.
hipriduli principiT. regionSi
moewyo e.w. „kovid sastumroebi“,
sadac kovid dadebiT pacientebs, romlebic ar saWiroebdnen stacionarizacias da virusi
SedarebiT msubuqi simptomebi
mimdinareobda miewodebodaT
sruli servisi. aseT sivrceebSi
myofi pacientebi dRemde uzrunvelyofilni arian samedicino
servisebiT, aseve utardebaT
laboratoriuli da instrumentebuli kvlevebi.
koronavirusis
marTvis
procesSi CarTulia arerTi
uwyeba, me yvela maTgans vuxdi
madlobas, Cven saerTo ZalisxmeviT SevZeliT mosaxleobisaTvis saWiro daxmarebis gaweva.
_ ra gamowvevebisa da safrTxeebis winaSe vdgavarT?
_ wina SekiTxvis dros
aRvniSne, rom regionSi inficirebis axali SemTxvevebi Sem-

me var TamTa jafariZe, baTumis SoTa
rusTavelis saxelmwifo universitetis
pirveli kursis studenti da vswavlob inglisur filologiaze. me gavxdi studenti maSin, rodesac dro mTel msoflioSi
gaCerda, TiTqos viRacam ,,Rilaks" TiTi
umowyalod daaWira da ,,dagvapauza" da
swored, aseTi didi pauzis Jams daiwyo
Cemi pirveli nabijebi, magram ara universitetis kedlebSi, aramed zumis platformaSi. ra giTxraT, riT gagaxaroT?!
mTeli abiturientoba vfiqrobdi rogori
bednieri studentoba meqneboda, yoveldRiuri misvla universitetSi, irgvliv
ganaTlebis korianteli, axali megobrebis SeumCneveli da morcxvi Rimili,
moridebuli misalmebebi... axla? axla
moridebuli misalmeba, Rimili daifara
zumis kamerebis ukan. vswavlob bevr saintereso sagans, magram auditoriis kedlebi
ar ,,iJRenTeba" Cveni pasuxebiT, msjelobiTa da axsna-ganmartebebiT.... Cemi TvaliT
danaxuli studentobaa??? rTulia dainaxo Savi saTvaleebiT feradovneba. studentoba xom cxovrebis yvelaze mniSvnelovani etapia, magram axla is ise mimdinareobs, rTulia gaigo ra aris studentoba, magram moxaruli var imiTac, rom sruliad
ganaTlebis gareSe ar dagvtova kovid 19-ma, mixaria, rom viReb ganaTlebas. me var
erTi daimedebuli studenti, romelic yovel Rame iZinebs imaze fiqriT, rom xval
axali informaciiT meore semestri universitetSi gagrZeldeba, magram amaoa... isev
velodebi da mjera rom yvelaferi Tavis adgils daubrundeba, yvela studenti dabrundeba universitetSi da ara zumSi.

cirebulia. mTavaria SevinarCunoT klebis tendencia, rac
pirdapir kavSirSia nakleb pacientTan, garTulebuli SemTxvevebis SemcirebasTan da samedicino seqtoris gantvirTvasTan. TiToeuli Cvenganis
pasuxismgeblobaa mowodebuli
wesebis dacva (pirbadis tareba, distanciis dacva, xelebis
xSiri damuSaveba da sxva). Cven
unda viswavloT cxovreba virusTan erTad, gavumklavdeT
iseve rogorc
tuberkulozs,
grips da sxva respiratorul
daavadebebs. qveyana male unda
daubrundes Cveul reJims.
_ win zamTaria, virusuli infeqciebis periodi. rogor unda moiqces mosaxleoba- Tqvengan gacemuli rCevebi da rekomendaciebi?
_ zamTris periodi kidev or
Tves grZeldeba, Cven am xnis
ganmavlobaSi ar velodebiT
sezonuri virusuli infeqciebis
masiur SemTxvevebs. iciT, rom
koronavirusis gamo mosaxleobis daaxloebiT 65% ukve atarebs pirbades, rac virusebi
gavrcelebis Semakavebeli winapirooba, mosaxleoba garkveulwilad aseve icavs distancias.
garda amisa saxelmwifom SeiZina
gripis vaqcina da ukve ganxorcielda risk jgufebis vaqcinacia.

procesi amJamadac mimdinareobs
da Tu vinme darCa acris gareSe
SeuZlia mimarTos poliklinikas. gansakuTrebiT vTxovT am
SesaZleblobiT
isargeblon
taqsis mZolebma, radgan maT
dRis ganmavlobaSi umarav adamianTan uwevT Sexeba.
_ nino niJaraZis erTi Cveulebrivi dRe pandemiis pirobebSi...
_ pandemiis pirobebSi Cveulebrivi dRe ar arsebobda,
yvela erTmaneTisgan gansxvavdeboda da datvirTuli iyo
moulodneli siaxleebiTa da
gamowvevebiT. yvela situacia
moiTxovda myisier reagirebas
da droulad mogvarebas. viswavleT bevri ram, gamoviareT
rTuli periodi da finalSi
miviReT awyobili sistema. jer
kidev martis dasawyisSi, vidre
pirveli SemTxveva dagvifiqsirdeboda, mogviwia karantinis
praqtikis damkvidreba, SerCeva,
daTanxmeba, personalis swavleba, nakadis miReba da Semdeg
uwyveti meTvalyureoba. im periodisTvis yvelani erTad velze
vmuSaobdiT.
gansakuTrebuli
emocia iyo pirveli pacienti
da Semdeg ukve yoveldRiurad
inficirebis SemTxvevebis raodenoba. dRe iwyeba didi pasuxismgeblobiT,
vcdilobT
uyuradRebod ar davtovoT
arcerTi SemTxveva. mas Semdeg
rac aWaraSi e.w. „meore talRa“ daiwyo jandacvis sferoSi
dasaqmebuli adaminebis samuSao
reJimi srulad Seicvala, xSir
SemTxvevaSi erTi Cveulebrivi
dRe 24 saaTian samuSao grafiks
gulisxmobs. me madlobas vuxdi
yvela maTgans Tavdauzogavi SromisTvis, gansakuTrebiT samedicino peronals. isini namdvili
gmirebi arian, uxilav mterTan
brZolis wina xazze.
_ male kars SemoaRebs 2021
weli. rogor miulocavdiT damdeg 2021 wels aWaras da sruliad
saqarTvelos?
_ yvelas mivulocav damdeg
Soba-axal wels, warmatebis
momtani yofiliyos TiToeuli
CvenganisTvis. male gvezeimos
pandemiis dasruleba da qveynis
Cveul reJimSi dabruneba.

„2020 weli yvela studentisaTvis, gansakuTrebiT ki pirvelkurselTaTvis, Zalzed mZime saswavlo periodi aRmoCnda.
Cven gagviWirda SevguebodiT im faqts, rom
swavlas auditoriebis nacvlad saxlidan
SevudgebodiT. Cven viswavleT is, Tu rogor
gavmklavebodiT nebismier situacias codnis
misaRebad. miuxedavad amxela gamowvevisa, SevZeliT sakuTari ZalebiT gavmklavebodiT winaaRmdegobebs da asec moxda. Cven
Zalas ar viSurebT da maqsimums vdebT ganaTlebis misaRebad, raSic udidesi wvlili
leqtorebs miuZRviT. swored maTi daxmarebiT SevZeliT am sirTulis Cvenive sasikeTod gamoyeneba. miuxedavad am yvelafrisa,
onlain swavlebas uaryofoTi mxareebic
gaaCnia. samwuxaroa, roca ver iReb ganaTlebas im garemoSi, romelzec mTeli Cveni studenturi ocnebebi iyo dafuZnebuli. rasac emateba leqtorebisa da Tanakurselebis
pirispir gacnobis survili. yvelafris miuxedavad, imeds ar vkargav, rom dadgeba
dro da Jami, roca vicxovreb im studenturi cxovrebiT, rogorzec wlebis gamavlobaSi vocnebobdi, gavicnob Cems Tanakurselebsa da leqtorebs, interesiT Cavuvli ferad auditoriebs, gavuRimeb Cems megobrebs da siamovnebiT gavatareb dros
biblioTekaSi. aqve vityvi siamayiT, rom 2020 wlis es udidesi ,,gamocda“ warmatebulad CavabareT, raSic dagvexmara Cveni Zalisxmeva da erTianoba. vfiqrob, am gamocdilebam gvaswavla is, rom SromiTa da mondomebiT SegviZlia cxovrebaSi arsebuli
yvela sirTule warmatebiT aviciloT Tavidan.

milena gulaberiZe
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სახელმწიფოსა და ერის
მიმართების საკითხისთვის
ერისა და სახელმწიფოს მიმართების საანალიზოდ ცნება „ერის“
განსაზღვრაა საჭირო. მოგეხსენებათ, ერის ცალსახად, ერთმნიშვნელოვნად მიღებული დეფინიცია არ
არსებობს, საყოველთაოდ აღიარებული არც ისაა, თუ რა ნიშნებს უნდა
ატარებდეს ეთნოსი, რომ ის ერად
ჩიათვალოს და განსხვავდეს სხვა
ეთნოსოციალური ერთობებისაგან.
საბჭოთა და ხშირ შემთხვევაში პოსტსაბჭოთა სივრცეშიც წარმატებით
,,მუშაობს” ერის სტალინური განსაზღვრება, რომლის მიხედვითაც ერი
ხასიათდება შემდეგი ოთხი ნიშნით
– საერთო ტერიტორია, საერთო ენა,
საერთო ეკონომიკური წყობა, საერთო ფსიქიკური წყობა, რაც კულტურაში ვლინდება. დასავლურ ლიტერატურაში კი ფრანგი მწერლისა
და ისტორიკოსის ერნესტ რენანის
მიერ მოცემული განსაზღვრებაა
აღიარებული, რომლის მიხედვითაც,
ერი არის დიდი სოლიდარობა. მის
საფუძველშია წმინდა გრძნობები
წარსულში გაღებული მსხვერპლისა და იმ მსხვერპლისა, რომელიც
მომავალში გაიღება. ერი რენანთან
სამი ნიშნით ხასიათდება ესაა –
ერთიანი წარსული, ერთიანი ნება
აწმყოში და ერთიანი სამოქმედო
გეგმა მომავალში. ერის არსებობა,
რენანის მიხედვით, ყოველდღიური
პლებისციტია.
არსებობს ერის განმარტების
სტიუარტ მილისეული ცდაც, რომლის მიხედვითაც ერად ჩამოყალიბების მთავარ პირობად პოლიტიკური ბედისა და ისტორიის ერთობაა
დასახელებული. ამ განსაზღვრების
მიხედვით ერი ისეთ პოლიტიკურ ინსტიტუტთანაა კავშირში, როგორიცაა სახელმწიფო და იგი ყალიბდება
სახელმწიფოს შიგნით. ეს პროცესი
ემყარება საერთო სუვერენიტეტის
საფუძველზე წარმოშობილ საერთო
ინსტიტუტებს, რომლებიც თანდათანობით შლიან ადრე არსებულ
კულტურულ განსხვავებებს სახელმწიფოს შიგნით მცხოვრებ ეთნოსებს შორის. სახელმწიფო ახდენს იმ
თავდაპირველ სხვაობათა ნიველირებას რაც სისხლით ნათესაობით,
ენისა თუ ტერიტორიის სხვაობით
იყო გამოწვეული.
,,სახელმწიფო – ერის” ტრადიციული მოდელისაგან განსხვავებით,
ხშირ შემთხვევაში, ,,სახელმწიფოს”
და ,,ერს” – ,,ნაციას” ერთმანეთისგან არ განასხვავებენ. სხვათა შორის, ამგვარად ესმის ,,ერი” ანუ ,,ნაცია” თანამედროვე საერთაშორისო
სამართალსაც, მაგალითად, გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია,
სულაც არაა ერების გაერთიანება,
არამედ სახელმწიფოთა გაერთიანებაა, როგორც ჩანს, საერთაშორისო სამართლის ფუძემდებლურ
დოკუმენტებში,
სიტყვა „ნაცია“,
რომელსაც ვთარგმნით, როგორც
ერს, ხოლო ერში გვესმის ეთნოსი,
ანუ როცა ვამბობთ ქართველი ერი,
ვგულისხმობთ ქართველ ეთნოსს,
ანუ წარმოშობით, ეთნიკურად ქართველებს, სხვა მნიშვნელობითაა
ნაგულისხმევი, ვიდრე ეთნოსი.
ინგლისურსა და ფრანგულში სიტყვა
,,ნაციას“ პოლიტიკური დატვირთვა
აქვს და აღნიშნავს სახელმწიფოს
მთელ მოქალაქეთა ერთობლიობას. სხვათა შორის, ძველ ქართულში სიტყვა ერი მსოფლიო კაცს, ჯარს
აღნიშნავდა ქუდზე კაცის გაგებით
და აქაც სიტყვა „ერი“ პოლიტიკური
მნიშვნელობით შეიძლება გავიგოთ,
რაც გულისხმობს, რომ ერი არაა
ეთნოსის ტოლფასი კატეგორია.
ამ გაგებიდან ამოდის ცნობილი
ქართველი ფილოსოფოსი მერაბ
მამარდაშვილიც, რომელიც აღნიშნავს, რომ ეთნოსი, არის ერის შექმნის მასალა და ერი არის ადამიანთა გარკვეული რიცხვის ერთობა

ისტორიული ბედისწერის წინაშე,
იგი არ განისაზღვრება, არ განიმარტება ეთნიკურად. ასევე, ვებსტერის ამერიკულ ლექსიკონში სიტყვა
ერის (Nation) ერთ-ერთი მნიშვნელობის მიხედვით ერი არის პოლიტიკურად ორგანიზებული ხალხი,
რომელსაც აქვს საერთო ტერიტორია და ჰყავს საერთო მთავრობა.
როგორც ვხედავთ, ერის ანუ ნაციის ცნებაში ევროპული აზროვნება
თითქმის ყოველთვის სახელმწიფოს გულისხმობს და არა ეთნოსს.
მაგალითად, ეროვნული ვალუტა
არაა ერის ვალუტა, სახელმწიფოს
ვალუტაა; ეროვნული ჩემპიონატი,
ანუ ნაციონალური ჩემპიონატი, სახელმწიფოს ჩემპიონატია და არა
ეთნოსების ჩემპიონატი; ეროვნული ზოოპარკი, ნაციონალური, ანუ
სახელმწიფო ზოოპარკია და არა
ეთნიკურად ერთგვარი ცხოველების
თავმოყრა და ა.შ.
ამ თვალსაზრისის მიხედვით
სახელმწიფოს მიერ ერის ჩამოყალიბება ერთჯერადი პროცესი, ასე
ვთქვათ, ერთჯერადი აქტი როდია,
იგი მუდმივი პროცესია, ანუ ერი არ
არის პროცესის შედეგი, იგი თვით
პროცესია, ცოცხალი ორგანიზმია,
რომლის არსებობა მუდამჟამს, ყოველდღიურად უნდა მჟღავნდებოდეს და თუ ეს ასე არ ხდება, მისი
მონაწილეები ისე მიმოიფანტებიან,
რომ მათ ერთობას არ შველის არც
ენის, არც ტერიტორიის ერთიანობა
და არც სისხლისმიერი ნათესაობა,
რადგან ერი, როგორც აღვნიშნეთ,
ამ სამი კომპონენტით გაერთიანებულ ერთობაზე მეტია. ეს სამი
კომპონენტი (ენა, ტერიტორია,
სისხლი) ქმნის ეთნოსს, რომელიც
არის მასალა ერის ჩამოყალიბებისათვის და არა საკუთრივ ერი. ერი
ადამიანთა გათიშულ-განცალკევებული ჯგუფების ნებაყოფლობითი
გაერთიანებაა საერთო მიზნის მისაღწევად. ამ საერთო მიზანს სახელმწიფო უნდა აპროექტებდეს და
აპროგრამებდეს.
მაშასადამე, ერი სახელმწიფოს
მიერ დასახული ერთიანი მომავლის განხორციელების პროცესია
სხვადასხვა ხალხის, ეთნოსების
მიერ. ერი უფრო მომავალზე ორიენტირებული ერთობაა, ვიდრე წარსულზე. მომავალში ერთობლივი
მოქმედების გეგმა ერს განუყოფელ
მთლიანობად აერთებს. შესაძლებელია ეთნოსებს ჰქონდეთ საერთო
წარსული, საერთო ენა და ჰყავდეთ
საერთო წინაპრები, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ისინი არ შედიოდნენ
ერთი ერის (ნაციის - სახელმწიფოს)
შემადგენლობაში, რატომ? იმიტომ,
რომ საერთო არა ჰქონდეთ ის, რაც
მთავარია –მომავალი.
ამრიგად, ზემოთაღნიშნულიდან
გამომდინარე შეიძლება ვთქვათ,
რომ თუ სახელმწიფო ვერ შეძლებს
ერთ ერში (ნაციაში – სახელმწიფოში) შემავალი სხვადასხვა ეთნოსებისათვის მომავლის ერთად შენების ერთიანი პროგრამის შეთავაზებას, ვერც საარქივო მასალები, ვერც
საერთო წარსულის ხსოვნა, ვერც
საერთო წინაპრები, ვერც სამშობლოს სიყვარული ვერ იხსნის მას
დაშლისაგან. მხოლოდ მომავლის
შენებისაკენ საერთო სწრაფვისა
და ერთიანი სამომავლო მიზნის
შემთხვევაში იძენს ძალას საარქივო მასალაც, ერთიანი წარსულიც,
საერთო წინაპრებიც, სამშობლოს
სიყვარულიცა და იქცევა იმ საძირკვლად, რასაც ერის (ნაციის – სახელმწიფოს) განუყოფელი მთლიანობა უნდა დაეფუძნოს.

პროფესორი
მურმან გორგოშაძე

fsiqologis
rekomendaciebi
albaT, cxovrebaSi yvelas gagvigonia an gviTqvams
fraza: „cxovreba savsea moulodnelobebiT.“ es fraza
rogorc arasdros, ise Seefereba Cvens dRevandel
yofas. erT arcTu mSvenier dRes, msoflioSi
yvelaferi radikalurad Seicvala da Tavdayira
dadga. Seicvala is realoba, romelSic vcxovrobdiT,
sadac yvelaferi met-naklebad naTeli da garkveuli
iyo, sadac arsebobda yvelasTvis sakuTari, magram
nacnobi yoveldRiuroba, sicxade.
koronavirusiT gamowveuli
realoba, romelSic aRmoCnda samyaro, rTul grZnobebs
iwvevs. xSirad gansakuTrebiT
rTuli asatania imis gacnobiereba, rom ar arsebobs iseTi
qmedebebi, romelTa SesrulebiTac SesaZlebeli iqneba yvelafris swrafad gamosworeba, cxovrebis Cveuli wesis dabruneba,
rac adamianSi iwvevs ususurobis
gancdas.
am realobidan gamomdinare,
yvela adamiani ama Tu im doniT
ganicdis stress, SfoTvas, rac
am gaurkvevlobis viTarebaSi
normaluria da bunebrivi. yvela adamians aqvs ufleba, ganicdides raime grZnobas, maT
Soris, SfoTvasac, amitom kargi
iqneba, Tu vizrunebT erTmaneTze da ar daviwyebT imis „Sercxvenas“, visac eSinia koronavirusis, ar movixseniebT maT
iseTi „epiTetebiT,“ rogoricaa:
panikiori, mSiSara da sxva. adamianis fsiqika individualuria
da yvela erTnairad ver umklavdeba sirTuleebs.
Tumca, arsebobs erTi SexedviT umniSvnelo moqmedebebi,
romlebic nela, nabij-nabij
dagvexmareba Seqmnili mdgomareobidan gamosavlis moZebnaSi. amasTan dakavSirebiT,
fsiqologebi gvTavazoben TavianT rekomendaciebs, romelTagan yvela adamiani SearCevs imas,
rac misTvis iqneba ufro misaRebi.
moZraoba. moZraobis nakleboba - esaa aramarto SfoTvis
donis zrdis, aramed depresiis
ganviTarebis sawindari. Zalian
SezRuduli sivrcis SemTxvevaSic ki, moZraoba aucilebelia,
oRond, es ar unda iyos Zalismieri datvirTvebi. yvelaze
kargia ritmuli moZraobebi
- adgilze siaruli, cekva da
mTavaria, ara maTi intensivoba,
aramed - regularuloba. dReSi
15 wuTi sakmarisia imisTvis, rom
adamianma ukeT igrZnos Tavi.
kargi iqneba, Tu amas gaakeTebT
erTi da imave dros.
iyaviT „aq da amJamad.“ es
geStaltTerapiis
ZiriTadi
principia. SearCieT raime saqmianoba, romelsac SeasrulebT
dReSi erTxel, magram romelSic mTlianad iqnebiT CarTuli.
es SeiZleba iyos iseTi yoveldRiuri qceva, rogoricaa Sxapis miReba. uTxariT sakuTar
Tavs, rom am dros Tqveni azrebi dakavebuli iqneba mxolod
amiT, moaxdineT yuradRebis
koncentracia SegrZnebebze: rogor atrialebs xeli onkanis
saxelurs, rogor SeigrZnobs
kani wyals, rogor geRvrebaT
wyali sxeulze. es teqnika mimarTulia imisken, rom adamiani
daabrunos arsebul realobaSi, radgan SfoTva yovelTvis

mimarTulia momavlisken da
adamiani ver axerxebs koncentrirebas imaze, rac aris axla,
awmyoSi.
daaweseT
„informaciuli
karantini.“ araa saWiro socialuri qselebis gamudmebuli monitoringi. urTierTsawinaRmdego
da ZiriTadad, negatiuri xasiaTis informacia, cxadia, ver
dagamSvidebT. umjobesia, airCioT erTi an ori saiti, magaliTad, msoflio jandacvis organizaciis da romelime erTi mediasaSualebis, romelsac endobiT
da SediT iq araumetes 20 wuTisa,
dilas da saRamos, daZinebamde 2
saaTiT adre da ara - uSualod
dawolis win.
cnobilia, rom SfoTvis
provocireba SeiZleba organizmis bioqimiiT, hormonuli
foniTac. kerZod, rac ufro
maRalia
organizmis
gauwyloebis done, miT ufro Zlieria SfoTva. amitom gvirCeven
eqimebi wylis dalevas. aseve,
kargad moqmedebs sunTqviTi savarjiSoebi: SeisunTqeT Rrmad,
daiTvaleT eqvsamde da mere amoisunTqeT da ase gakeTeT ramdenjerme.
kontrolirebuli stabilobis Seqmna. ra igulisxmeba amaSi?
axali realobidan gamomdinare,
gveCveneba, rom yvelaferi Cveuli daingra, irgvliv qaosia, ar
viciT, rogor viyoT, ra vqnaT
da swored es gaurkvevloba
iwvevs SfoTvis amaRlebas. amitom TviTon unda SevecadoT
garkveulobisa da mudmivobis
Seqmnas imaSi, rac Cvens xelTaa,
risi gakontrolebac SegviZlia. magaliTad, es SeiZleba
iyos dRis reJimi: erTi d aigive
dros adgoma da dasaZineblad
dawola, sakvebis miReba dadgenil dros, bavSvebTan urTierToba da a. S. es yvelaferi adamians daexmareba imis gaazrebaSi,
rom yvelanairi cvlilebebis
miuxedavad, aris iseTi rameebi,
romlebic igive rCeba.
urTierTobebi.
cxovrebis
yoveldRiurobaSi Cven xSirad
ver vamCnevdiT da yuradRebas
ar vaqcevdiT imas, Tu ramden
adamianTan
vurTierTobdiT,
ras niSnavda CvenTvis es urTierTobebi, magram am iZulebiTi izolaciis momentSi am urTierTobebis SezRudva aRiqmeba
gansakuTrebiT mwvaved. mniSvnelovania, adamianma izrunos
sakuTar Tavze am mimarTulebiTac da moaxdinos misTvis mniSvnelovan adamianebTan urTierTobis organizeba. megobrebTan
da axloblebTan urTierTobisTvis SesaZlebelia internet - teqnologiebis gamoyeneba: SeiZleba mesenjerSi saerTo
Catis Seqmna, videokavSiris gamoyeneba, socialur qselebSi
urTierToba, el. fostiT wer-

ilebis miwera. es yvelaferi
adablebs martoobis gancdas
da adamianebs aZlevs imis saSualebas, rom mxari dauWiron
da moralurad gaamxnevon erTmaneTi, rac axla gansakuTrebiT
mniSvnelovania.
samomavlo gegmebis Sedgena.
keTildReobis gancdis SenarCunebisTvis adamianisTvis Zalian
mniSvnelovania cxovrebiseuli
gegmebis, maT Soris, samomavlo
gegmebis SemuSavebac da im situaciaSi, romelSic axla vimyofebiT, amis gakeTeba ufro rTulia, magram swored axlaa es
Zalian mniSvnelovani. gavixsenoT, rom yovelgvari pandemiis
gareSec, yovelTvis xdeba samomavlo gegmebis koreqtireba da
es Cveulebrivi ambavia, ubralod, ufro mSvid situaciaSi Cven
amas naklebad ganvicdiT. amitom
kargi iqneba, Tu adamiani moaxdens yuradRebis koncentracias
Tavis momavalze, gansazRvravs,
risi gakeTeba unda, ra surs, rom
Secvalos, ris swavla surs da
daiwyebs pirveli nabijebis gadadgmas am mimarTulebiT.
meditacia.
SfoTvis
da
stresuli mdgomareobis dros,
adamianis azrebi fokusirebulia momavlis mZime suraTebze
da gamudmebiT gadadis erTi
saSiSi suraTidan meoreze. meditacia, romlis drosac xdeba
sakuTar SegrZnebebze, musikis
melodiaze, sunTqvaze yuradRebis koncentracia - gvexmareba
am azrebis daWeraSi. aqac mniSvnelovania ara elviseburi
Sedegi, aramed - regularuloba. savsebiT sakmarisia, 10 wuTi
diliT da 10 - saRamos.
mniSvnelovania, rom dRevandeli rTuli situacia miviRoT rogorc faqti, romelic
unda avitanoT, romelsac unda
gavuZloT, radgan SeuZlebelia
drois borblis ukan datrialeba da „koronamdel“ cxovrebaSi dabruneba. siZneleebis daZlevaSi dagvexmareba momavlisadmi optimisturi ganwyoba,
radgan imaze fiqri, ra iqneba
xval, cudis molodini iwvevs
droSi gawelil, anu qronikul
stress, rac uaryofiTad aisaxeba adamianis fsiqo - fizikur
janmrTelobaze. amitom, umjobesia, gvqondes mxolod kargis
molodini, xolo cudi davuSvaT, rogorc arasasurveli SesaZlebloba, romelic problemad gadaiqceva maSin, Tu is realurad moxdeba.

rusudan keWaymaZe,
fsiqologi,
asocirebuli profesori

noember-dekemberi
gazeT ~baTumis
universitetis~ SekiTxvebs
pasuxobs aWaris a.r.
ganaTlebis, kulturisa
da sportis ministri,
qalbatoni maia xajiSvili
_ qalbatono maia gilocavT aWaris mTavrobis gundis wevrobas da
aWaris ganaTlebis, kulturisa da
sportis ministrobas, gisurvebT
warmatebul saqmianobas. gTxovT
gviTxraT rogoria aWaris mTavrobis samoqmedo gegma...
_ madloba molocvisa da mxardaWerisTvis. erTmaneTis gverdiT dgoma da erTianoba gansakuTrebiT mniSvnelovania dRes,
rodesac pandemiam ganaTlebis
sfero, iseve rogorc calkeuli
uwyeba da sruliad saxelmwifo,
gamowvevebis winaSe daayena. aWaris
mTavrobis Tavmjdomaris xelmZRvanelobiT, samTavrobo gundma
waradgina aWaris mTavrobis 20212024 wlebis samoqmedo gegma, romelic efuZneba aWaris mdgrad da
usafrTxo ganviTarebas, adamianis
fundamenturi uflebebisa da Tavisuflebebis dacvas, adamianuri kapitalis, rogorc ekonomikuri ganviTarebis mniSvnelovani faqtoris gaZlierebas, ganaTlebisa da
mecnierebis xelSewyobas, socialur uzrunvelyofas da xarisxiani
jandacvis sistemis ganviTarebas,
TiToeuli moqalaqis cxovrebis
donis gaumjobesebas, mcire da saSualo biznesis ganviTarebas. ganaTlebis politika konkurentunariani specialistebis Camoyalibebis,
Tanamedrove moTxovnebis saganmanaTleblo
dawesebulebebis
arsebobisa da axalgazrdebisTvis
xarisxiani ganaTlebis miRebis SesaZleblobis gaZlierebisken.
_ ra igegmeba regionSi umaRlesi ganaTlebis xelSewyobis mizniT?
_ unda aRiniSnos, rom pandemiis pirobebSic grZeldeboda im
nabijebis gadadgma, romlis mizania
regionSi umaRlesi saganmanaTleblo sivrcis internacionalizacia,
Tanamedrove moTxovnebis Sesabamisi saganmanaTleblo infrastruqturis Seqmna, leqtor-maswavlebelTa saqmianobis xelSewyoba,
maTi mxardaWera, Cveni kvleviTi
institutebis potencialis ufro
farTod gamoyeneba, da rac mTavaria, ganaTlebis xelmisawvdomobis gazrda. TiToeuli mimarTulebiT SeiZleba detalurad
saubari, Tumca SevCerdeT ramdenime sakiTxze:
• ,,studentTa daxmarebis“ programis farglebSi 2013-2020 wlebSi
studentebis swavlis dasafinanseblad grantis saxiT gaica 6 760 000
lari. es programa gagrZeldeba
2021 wels. kidev erTxel SevaxsenoT axalgazrdebs, rom granti
gaicema Semdegi kategoriis studentebze: maRalmTiani aWaridan,
socialurad daucveli, mravalSviliani ojaxidan, oboli, SezRuduli SesaZleblobebis, martoxela
mSoblis statusis mqone pirebi.
• STEM - 1000 laris odenobiT stipendia gaicema studentebze, romlebic swavloben STEM
(mecniereba, teqnologiebi, inJineria, maTematika) mimarTulebis sabakalavro safexurze.
• swavla sazRvargareT - programis farglebSi finansdeba
sazRvargareT samagistro/sadoqtoro programebze swavlis da cxovrebis xarjebi. 2015 – 2020 wlebSi
programis farglebSi dafinansda 60 studentis swavla. wliuri
grantis odenoba gaizarda 30 000
laramde.
• 2015-2020 wlebSi mecnierebis
xelSewyobis mizniT dafinansda
samecniero RonisZiebebSi (kon-
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interviu aWaris ganaTlebis,
kulturisa da sportis ministrTan
ferencia, kongresi, sxv.) monawileobisTvis 36 aplikanti da kvalifikaciis amaRlebisTvis 4 aplikanti. amave wlebSi dafinansda 17 sezonuri skola da 20 konferencia,
64 sajaro leqcia, gadaiTargmna
da gamoica 2 samecniero saxelmZRvanelo. 2020 wels dafinansda
3 samecniero saxelmZRvanelos
Targmna. aRniSnuli saqmianobis
dafinseba da xelSewyoba gagrZeldeba 2021 wels.
• wels, sasixaruloa rom saqarTvelos ekonomikisa da mdgradi
ganviTarebis saministros, inovaciebis da teqnologiebis saagentom
baTumSi teqnoparki SoTa rusTavelis saxelmwifo universitetSi
gaxsna. proeqti aWaris avtonomiuri respublikis mTavrobisa da
msoflio bankis finansuri mxardaWeriT ganxorcielda.
• baTumis teqnoparkis universitetTan integrireba akademiuri
wreebisa da studentebis met CarTulobas uzrunvelyofs. baTumis
teqnoparkis gaxsnis mizania, davexmaroT adgilobriv mosaxleobas da kerZo kompaniebs aqamde
rTulad xelmisawvdomi teqnologiebiT sakuTari saqmianobis ganviTarebisTvis da miiRon codna,
rogorc inovaciebisa da teqnologiebis sferoSi, ise mewarmeobis
mimarTulebiT.
• aseve, mniSvnelovania adgilobrivi axalgazrdobis CarTuloba da maTi codnis amaRleba, Tu
rogor unda Seqmnan startapi, ra
etapebi unda gaiaron imisTvis, rom
maTi edeebi biznesad Camoyalibon
da warmatebas miaRwion.
_ Cveni studentebisTvis aseve,
saintereso iqneba axalSeqmnili
axalgazrdobis regionuli centris
saqmianoba, ratom aris mniSvnelovani regionSi am centris arseboba ?
_ aWaris mTavroba axalgazrduli proeqtebis mxardaWeriT
uzrunvelyofs
axalgazrduli
sferos gaZlierebas, inteleqtualuri SesaZleblobebis gamovlenasa da gaRrmavebas, samewarmeo
saqmianobis mxardaWeras, jansaRi
cxovrebis wesis propagandas, axalgazrdebis CarTulobiT Tanamedrove da inovaciuri programebis
ganxorcielebas. momdevno
wlebSi centris meSveobiT 1000-mde
axalgazrdas miecema SesaZlebloba gaiaros staJireba sazRvargareT da aimaRlos kvalifikacia;
karieruli
ganviTarebis
xelSewyobis, pirveladi samuSao gamocdilebis miRebisa da dasaqmebis
mizniT dafinansdeba 500-mde axalgazrda; axalgazrduli ekonomikis
stimulirebisa da startapebis xelSewyobisa mizniT dafinansdeba
50-mde biznes-proeqti.
- axalgazrdobis regionuli centri gaxda moxaliseobrivi
saqmianobis flagmani. pandemiis
,,COVID-19” is gavrcelebis pirvelive dReebidan CarTuli iyo sasursaTo kalaTebis, pirveladi
saWiroebis medikamentebis darigebis procesSi. masStabur RonisZiebebSi axalgazrdebis CarTulobiT moxerxda pirvel etapze 10
000, xolo meore etapze 20 000-mde
sasursaTo kalaTisa da medikamentebis miwodeba risk-jgufSi
Semavali TanamoqalaqeebisaTvis,
SezRuduli SesaZleblobis mqone
pirebis, martoxela pensionerebis,
sicocxlisTvis saSiSi daavadebebis mqone moqalaqeebisaTvis da
es procesi gagrZeldeba winasaaxalwlodac. evropis regionTa
asambleam da xmelTaSua zRvis ka-

vSiris qveynebma aWara axalgazrduli moxaliseobis warmatebul
magaliTad aRiares evropaSi. moxaliseobriv saqmianobaSi CarTul
axalgazrdebs Soris bevri bsu-s
studentia.
_ pandemia xom ar iyo damabrkolebeli faqtori saganmanaTleblo infrastruqturuli proeqtebis ganxorcielebisTvis?
_ miuxedavad rTuli periodisa infrastruqturuli samuSaoebi
ar SeCerebula. aWaris mTavrobis
erT-erT prioritets warmoadgens
moswavleebisaTvis Tanamedrove
saswavlo garemos Seqmna. am mizniT
bolo wlebSi farTomasStabiani
infrastruqturuli
samuSaoebi
ganxorcielda. kerZod: 2013-2020
wlebSi aSenda 17 axali skola;
sruli/nawilobrivi reabilitacia
Cautarda 110 skolas. mniSvnelovani siaxlea
gadawyvetileba
baTumis centralur nawilSi axali skolis mSeneblobis Sesaxeb.
skolis saproeqto dokumentaciis SeZenisTvis Tanxa gaTvaliswinebulia 2021 wlis biujetSi.
saskolo infrastruqturis
mowyoba xorcieldeba aseve saerTaSoriso donori organizaciebis
mxardaWeriT. regionSi inovaciuri
proeqtis ganxorcileba daiwyo
da baTumis 13 sajaro skolaSi mzis

panelebi montaJdeba. ss ,,saqarTvelos energetikis ganviTarebis
fondisa" da lietuvuri kompania
Sps ,,Via Solis"-is partniorobiT
SemuSavebulma proeqtma, lietuvis
garemosdacvis saministros proeqtebis marTvis saagentos mier gamoyofili granti moipova. aseve, kavkasiis garemosdacviTi arasamTavrobo organizaciebis qseli CENN
da avstriis ganviTarebis fondis
dafinansebiT energoefeqturobis
gaumjobesebis mizniT mravalkomponentiani proeqti 2021 wels ganxorcieldeba qedis municipalitetis skolebSi.
_ bolo periodSi erT-erTi
yvelaze gaxmaurebuli proeqtia baTumSi ganaTlebis qalaqis mSenebloba, am etapze ra samuSaoebi mimdinareobs da rodis dasruldeba?
_
baTumSi ganaTlebisa da
mecnierebis qalaqis mSenebloba
aqtiurad mimdinareobs.
saganmanaTleblo dawesebulebebi aRWurvili iqneba Tanamedrove teqnologiebiT, sabunebismetyvelo
da samecniero laboratoriebiT,
biblioTekiT, moewyoba stadioni.
ukve dasrulda 250 moswavleze
gaTvlili
fizika-maTematikis
profilis axali skolis mSenebloba, 100 moswavleze gaTvlili
sacxovrebeli kampusiT.
- amave teritoriaze dagegmilia
saxelovnebo skolisa da profesiuli kolejis ,,bleqsi“ mSenebloba, sadac 1000-ze meti studenti daeufleba profesiul ganaTlebas.
proeqti saqarTvelos ganaTlebis,
mecnierebis, kulturisa da sportis
saministros ssip saganmanaTleblo da samecniero infrastruqturis ganviTarebis saagentosTan
erTad xorcieldeba.
_ qalbatono maia, saministro ra
proeqtebis ganaxorcielebas gegmavs momdevno saswavlo wels ganaTlebis mimarTulebiT?
_ yvela im proeqtTan erTad,
romelTac saministro bolo

wlebia axorcielebs, pirvelad
aWaris mTavrobis mxardaWeriT,
ganaTlebis xelmisawvdomobis gazrdis mizniT socialurad daucvel
1000-ze met mravalSvilian ojaxs,
romlebSic sami da meti moswavlea,
gadaecemaT planSeturi kompiuterebi, rac distanciuri swavlebis
periodSi umniSvnelovanesia am
ojaxebSi mcxovrebi 3500-mde moswavlis saswavlo procesSi CarTulobisTvis. ganaTlebis sferoSi
cifruli teqnologiebis gamoyeneba, aseve STEM mimarTulebis
gaZliereba gagrZeldeba aradistanciuri swavlis pirobebSic.
saministro gaagrZelebs
bsu-s samecniero-kvleviTi saqmianobisa da infrastruqturis ganviTarebis procesis xelSewyobas. es
mxardaWera Seuqcevadia, vinaidan
universitetis warmatebul saqmianobaze gadis Cveni kuTxis, qveynis
ukeTesi momavlis RerZi.
_ saaxalwlo milocva Cveni universitetisTvis...
_ milocvas daviwyeb madlobiT im fasdaudebeli SromisTvis,
romelsac gamowvevebis pasuxad
swevs baTumis SoTa rusTavelis
saxelmwifo universitetis xelmZRvaneloba, akademiuri personali
da administraciis TiToeuli TanamSromeli. pandemiis pirvelive
dReebidan universitetma studentebs SesTavaza gamarTuli onlain
plaTforma, uwyvet reJimSi uzrunvelyo eleqtronuli resursebis
gamdidreba, gaagrZela samecniero
saqmianoba da ganaxorciela aqtivobebi, romlebic mniSvnelovani
iyo swavla-swavlebis Seuferxebeli warmarTvisaTvis. universitetis did ojaxs da Cvens mravalricxovan studentebs mogilocavT
damdeg Soba-axal wels! 2021 weli
yofiliyos janmrTelobis, keTildReobis, warmatebebis, axali SesaZleblobebis weli TqvenTvis da
Tqveni ojaxebisaTvis!

bsu-s saxelmwifo stipendianti
„me var TamTa kalandaZe,
zust mecnierebaTa da ganaTlebis
fakultetis dawyebiTi ganaTlebis specialobis IV kursis studenti.
Cemi didi ocneba iyo gavmxdariyavi, baTumis SoTa rusTavelis saxelmwifo universitetis
studenti da es ocneba amisrulda
wlebis win. SevaRe universitetis
kari da CemTvis axali cxovreba
daiwyo. gavicani bevri Zalian kargi adamiani. universiteti araferia studentebisa da leqtorebis
gareSe, isini aZleven Zalas saswavlebels. me vcdilobdi yvelasTan kargi komunikacia damemyarebina, damxvda Tbili garemo,
arc studentebisgan da arc leqtorebisgan ar migrZvnia negatiuri damokidebuleba Cem mimarT.
pirveli kursidan dRemde Tavdauzogavad vSromobdi imisaTvis,
rom kargad meswavla da mimeRwia
warmatebisaTvis.
pirvel kursze konferenciaSi miviRe monawileoba, es iyo CemTvis warmatebis dasawyisi. amis
Semdeg vcdilobdi ufro aqtiuri
vyofiliyavi saswavlo procesSi. ra Tqma unda, motivacias leqtorebi maZlevdnen. nel-nela
vxedavdi, rom aRar viyavi is bavSvi, romelic skolis merxidan did
auditoriaSi aRmoCnda, dabneuli da SeSinebuli. aRar meSinoda

prezentaciis Cabarebis, arc saleqcio masalis moyola. ase nabijnabij movedi dRemde. wina wels
avTandil baraTaSvilis saxelobis stipendianti viyavi, wels ki
saxelmwifo stipendia dameniSna.
roca gavige stipendiis Sesaxeb,
Cems sixaruls sazRvari ar hqonda.
davinaxe, rom Sroma damifasda da
arasodes ar aunda danebde. ar vnanob gaTenebul Rameebs kompiuterTan da wignebTan...
vfiqrob, stipendiis mopovebis
mTavari kriteriumi mondomeba, pasuxismgebloba da bevri Sromaa.
Cemi azriT, gansakuTrebuli
periodi momiwia swavlisTvis.
SeveCvie universitetis kedlebs,
Semiyvarda auditoria da uceb
sruliad axal reJimze gadavediT, onlain swavlebaze. pirvelad
SiSi dameufla, axla rogor viswavli meTqi, magram Tu swavla ginda, yvelanairad iswavli. onlain
swavliT me Seferxeba ar mqonia,
ubralod ufro meti datvirTva
momiwia da kompiuteri gaxda Cemi
saswavlo da ucilebeli nivTi,
Tumca ar damviwyebia wigni, rveuli, kalami, mainc bevrs vSromobdi.
arcerT onlain leqcias ar
vacdendi da aqtiurad viyavi CarTuli yovel praqtikulze. didi
damsaxureba miuZRvis Cvens universitets onlain swavlis procesSi.
bevri ambobda da pirvelad mec,

rom es onlain swavleba arafris
momcemi iyo, Tumca axla ar SemiZlia es vTqva, imitom rom sakmaod
bevri unari ganvaviTare. mTavaria
rogor Sexedavs adamiani arsebul
problemas, me gadavwyvite dadebiTad Semexeda da sirTuleebi dameZlia.
Zalian momenatra Cemi universiteti, yovelTvis vityvi, rom masTan tkbili mogonebebi makavSirebs.
minda bsu.s vusurvo warmatebuli 2021 weli: rac mTavaria, Cveni
universitetSi dabruneba, Cveul
rejimSi muSaoba, bevri warmatebuli da pasuxismgeblobiani studenti, vusurvo karieruli winsvla“.
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„inglisurenovan mkiTxvels
bevr siaxles SevTavazeb“
gazeT „baTumis universitets“ miRwevebisa da interesebis Sesaxeb
inglisuri filologiis meoTxe kursis studenti Tedo SaradeniZe
esaubreba.
_ 2019 wels gavimarjve erasmus + is
konkurssi da gavxdi KA107 - is saerTaSoriso stipendiis mflobeli.
var inglisuri enis maswavlebeli,
saxelmZRvanelos momavali avtori da
aseve dakavebuli var mxatvruli TargmaniT.
_ rogor aRmoCndiT inglisurenovani
saxelmZRvanelos avtori (idea, kontaqtebi da a.S.)?
_ wignis daweris idea gamiCnda mas Semdeg, rac ukve inglisuri enis C1-C 2 dones
vflobdi. yovelTvis msurda SemeZina iseTi saxelmZRvanelo, romelic mxolod
erTi unaris ganviTarebaze ar iqneboda
orientirebuli, aramed moicavda mravalferovan verbalur da weriT komponentebs da aseve, iqneboda qarTvel mkiTxvelze morgebuli. amis gaTvaliswinebiT,
gadavwyvite Tavad Semeqmna iseTi ram, rac
inglisuri enis kargad mcodne abiturientebsac, studentebsac, maswavleblebsac da
enis nebismier Semswavlelsac (romelsac
surs C1- C2 donis inglisuris ganviTareba) gamoadgeboda.
muSaobis procesi iyo sakmaod gamomwvevi da damRleli, magram amavdroulad
Zalian sasiamovno. wignma ramdenjerme
ganicada cvlilebebi vidre dasrulebul
saxes miiRebda. axlo momavalSi saxelmZRvanelo kidev erTxel gaigzavneba Sav
eqspertizaze, ris Semdegac igegmeba pirve-

li tiraJis dabeWdva.
saxelmZRvanelo gankuTvnilia inglisuri filologiis bakalavriatisa da
magistraturis studentebisaTvis. wignSi
mocemuli masala aseve daexmareba inglisuri enis Seswavlis nebismier msurvels,
visac surs akademiuri werisa da sasaubro
unar-Cvevebis gamomuSaveba inglisur enaSi.
wigni dayofilia xuT nawilad: aTi
argumentirebuli eses nimuSi (114 sakvanZo
fraza), oci dialogi (217 sakvanZo fraza),
aTi monologi, sajaro gamosvlis nimuSi
(140 sakvanZo fraza) aTi formaluri werilis nimuSi (39 sakvanZo fraza) da 50 praqtikuli savarjiSo. agreTve, yovel Tavs
Tan erTvis mcire Teoriuli Sesavali.
wignSi Sesuli masalis 98% me mekuTvnis.
gamocdebisa da Sefasebis erovnuli
centris ucxo enebis departamentis xelmZRvanelma, Tsu-s mowveulma profesorma
rusudan tyemalaZem, romelic amavdroulad wignis erT-erTi recenzenticaa,
saxelmZRvanolo gansazRvra saerTaSoriso gamocdebisTvis (FCE, IELTS, TOEFL,
CAE) mosamzadebel damxmare saSualebadac.
wignis meore recenzenti gaxlavT ucxo
enebis departamentis Tavmjdomare al_ ramdenadac CvenTvis cnobilia, galkalas universitetSi, profesori xuan
aktion tabiZis leqsi | “ meri“ inglisur
elisesi, xolo redaqtori bsu-s profeenaze TargmneT. ratom galaktioni da misori nino dvaliZe.
si „meri“...

_ galaktion tabiZis „meris“ Targmna
erT-erTi saukeTeso gamocdilebaa Cems
mxatvrul mTargmnelobiT saqmianobaSi.
es gaxldaT pirveli mcdeloba, rodesac
SeveWide qarTuli leqsis inglisurad
Targmnas. sakmaod didi xnis ganmavlobaSi msurda aRniSnuli nawarmoebis Targmna, magram yovelTvis mindoda sruli
mzaobiT mivdgomodi am saqmes da amitom
bevrjer gadavde.
zogadad, Zalian mxiblavs galaktionis poezia da bavSvobidan „meris“ didi
adgili eWira Cems mxatvrul fantaziebSic.
amitom, gadavwyvite, rom Cem mier pirveli
inglisurad Sesrulebuli mxatvruli
Targmani swored galaktionis “meri“ yofiliyo.
_ poeziis mefis kidev sxva leqsebis
Targmansac xom ar apirebT?
_ vapireb galaktionis kidev erTi epikuri nawarmoebis Targmnas, romlis saTaursac jer ar vasaxeleb.
aseve vgegmav akaki wereTlis erT-erTi yvelasTvis cnobili poemis Targmnas.
ZiriTadad aqcents vakeTeb iseT
nawarmoebebze, romlebic jer ar Targmnila inglisur enaze. aqedan gamomdinare,
vfiqrob, inglisurenovan mkiTxvels bevr
siaxles SevTavazeb.
_ Tedo, Tqveni samomavlo gegmebi...
_ amJamad moklevadiani gegmebi ar maqvs dasaxuli. rac Seexeba grZelvadian
samomavlo gegmebs, vapireb inglisuri
enisa da literaturis mimarTulebiT
swavla magistraturasa da doqtoranturaSi gavagrZelo.

„evropel mkvlevarTa Ramis“
proeqti - mecniereba kapitania
„evropel mkvlevarTa Rame“
warmoadgens evropuli mecnierebisa da inovaciebis farTo
masStabis festivals, romelic
evrokavSiris wevri qveynebisa
da evrokavSiris kvlevisa da inovaciis programis asocirebul
qveynebis aseulobiT qalaqSi
erTdroulad imarTeba. evropel mkvlevarTa Ramis festivals
safuZveli 2005 wels Caeyara.
mecnierebis komunikaciisa da
popularizaciis
xelSewyobis
mizniT, wels pirvelad saqarTvelos ganaTlebis, mecnierebis,
kulturisa da sportis saminis-

tro da ssip SoTa rusTavelis
saqarTvelos erovnuli samecniero fondi axorcielebs evrokomisiis kvlevisa da inovaciis
CarCo programis „horizonti
2020“-is mari sklodovska-kiuris
programis „evropel mkvlevarTa Ramis“ 2020 wlis sagranto
konkursSi dafinansebul proeqts
„CAPTAIN: Science is the Captain”
(kapitani: mecniereba kapitania).
regionis qalaqebis SerCeva
moxda saxelmwifo universitetebis mdebareobis mixedviT.
RonisZieba miznad isaxavs, xeli
Seuwyos regionaluri samecnie-

Zvirfaso megobrebo, kolegebo da Cveno
monatrebulo studentebo,
metad
uCveulo
garemoSi gviwevs cxovreba, pandemiam Tavisi dRis wesrigi SemogvTavaza, Segvicvala
mravali
dagegmili
aqtivoba da RonisZieba,
mogvanatra erTmaneTi
da auditoria, Tumca ver Secvala winasaaxalwlo ganwyoba da molodinebi. erT kviraSi axali, 2021 weli Semoabijebs...
gilocavT, dae, damdegi axali weli yofiliyos janmrTelobis, warmatebebis, mSvidobis, saqarTvelos gamTlianebisa da gaZlierebis, sanukvari ocnebebis asrulebis weli...
idRegrZeleT da ixareT!!!

naTia wiklaSvili, reqtoris
moadgile,
ekonomikis doqtori, profesori

ro miRwevebisa da inovaciuri
potencialis Cvenebas farTo
sazogadoebisTvis.
axali
koronavirusis
(COVID-19)
pandemiasTan dakavSirebiT, evrokomisiis gadawyvetilebiT 2020 wlis evropel mkvlevarTa Ramis Catarebis
TariRad ganisazRvra 2020 wlis
27-28 noemberi. Sesabamisad, 2020
wlis gvian Semodgomaze, saqarTvelos 6 qalaqSi (Tbilisi, quTaisi, baTumi, Telavi, zugdidi da
axalcixe) evrokavSirisa da horizonti 2020 asocirebuli 30 qveynis
asamde qalaqTan erTad, saqarT-

veloSi Catarda saerTo-evropuli „mecnierebisa da inovaciebis
festivali“, romelsac SeuerTda
Cveni universitetic. festivalis
farglebSic
farTomasStabiani
RonisZiebebi gaimarTa. RonisZiebebi saxaliso, gasarTobi, kulturuli, sportuli da rac mTavaria SemecnebiTi datvirTvis
matarebeli iyo da mecnierebis
popularizacias emsaxureboda.
baTumis SoTa rusTavelis
saxelmwifo
universitetSi,
samecniero kvleviT institutebSi - niko berZeniSvilis, agraruli da membranuli teqnol-

ogiebis, fitopaTologiisa da
biomravalferovnebis
institutebSi momzadda samecniero
miRwevebis amsaxveli, Rvawlmosili da axalgazrda mkvlevrebis Sesaxeb video siuJetebi,
romlebic ganTavsda www.captain2020.ge-ze.
proeqtis farglebSi moewyo
da aRiWurva evropuli kvlevebis oTaxi, sadac Catardeba sxvadasxva RonisZieba, romelic
mecnierebis popularizacias da
mkvlevarebisTvis evropuli sagranto proeqtebis Sesaxeb konsultaciebs moemsaxureba.

გულითადად მინდა მივესალმო და მოვიკითხო ჩვენი მონატრებული სტუდენტები, კოლეგები, ყველა ის ადამიანი, რომელსაც 2019 წელს თითქმის ყოველდღე
ვხდებოდი, თუმცა 2020-მა წაგვართვა ეს შესაძლებლობა. განსაკუთრებით მინდა
მივმართო პირველკურსელებს, რომლებსაც არ დასცალდათ ჩვეულ პირობებში
სწავლა-განათლება, გამოიჩინონ მეტი მოთმინება და რწმენა, გააცნობიერონ ის
გარემოება, თუ რამდენად მისღები და ეფექტიანია ტექნოლოგიების მეშვეობით
დისტანციურად მიღებული განათლება, გამოიყენონ ეს შესაძლებლობა მათი აკადემიური განვითარებისთვის. მჯერა, რომ უახლოეს პერიოდში ისინი შემოვლენ
აუდიტორიებში და სწავლას ჩვეულებრივ რეჟიმში გააგრძელებენ.
2020 წელს დიდი გამოწვევის წინაშე აღმოვჩნდით. არავინ იყო მზად ასეთი
შეზღუდვებისთვის. აღნიშნულ ფონზე განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს 2021 წლის მოახლოება და
იმედები, რომ ყველაფერი დაუბრუნდება თავის ჩვეულ კალაპოტს. მინდა ვირწმუნო, რომ 2021 წელი
იქნება ახალი ეტაპის დასაწყისი, სიცხადის, სტაბილურობის, სიმშვიდის და ურთიერთპატივისცემის დამკვიდრების და ადამიანური ღირებულებების ზეობის დრო. ვფიქრობ, ბევრ რამეზე დააფიქრა საერთო
გამოწვევამ არამარტო საქართველოს მოსახლეობა, არამედ მთელი კაცობრიობა. კიდევ ერთხელ მოხდა ღირებულებების გადაფასება და გაკეთდა დასკვნები, რაც დარწმუნებული ვარ, ხელს შეუწყობს ხვალინდელი დღის გაკეთილშობილებას.
მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მკითხველს, სტუდენტებს, კოლეგებს და ზოგადად მოქალაქეებს
ბსუ-ს იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სახელით მივულოცო დამდეგი 2021 წელი,
ნუ დანებდებიან კარს მომდგარ სირთულეებს, გამოიჩინონ მეტი მოთმინება, ურთიერთპატივისცემა და
სამოქალაქო ერთიანობა. თითოეული ჩვენგანი დიდ იმედებს ამყარებს მომავალ 2021 წელზე. ვფიქრობ,
ის მნიშვნელოვან გარდატეხას შეიტანს ჩვენს ცხოვრებაში. მთავარია, ჩვენ მეტი მოთმინება გამოვიჩინოთ და გვწამდეს ხვალინდელი დღის...

საუკეთესო სურვილებით და პატივისცემით, ლevan ჯაყელი

ვულოცავ
შობა-ახალ
წელს ჩვენი სახელოვანი
უნივერსიტეტის რექტორს,
პროფესორ-მასწავლებლებს, სტუდენტებსა და რიგით
მუშაკებს. ეს წელი ყოფილიყოს თქვენი დიდი ბედნიერებისა და ახალი წარმატებების წელი!
მე გული სიამაყით მევსება იმის გამო, რომ ჩემი
ცხოვრებისა და მოღვაწეობის დიდი პერიოდი (45
წელი) აქ გავატარე! მიუხედავად ასაკისა, შეძლებისდაგვარად ახლაც ვაგრძელებ
ურთიერთობას
ჩვენს სახელოვან ცოდნის
ტაძართან!

ღრმა პატივისცემითა
და სიყვარულით
ფილოსოფიის
დოქტორი, ემერიტუსი
რომან ზოსიძე

noember-dekemberi

7

ფოტოქრონიკა ტაოს სოფლებიდან
ტაოს არაერთი
დასახლებული პუნქტი
უძველესი დროიდან
იხსენიება ქართულ თუ
უცხოურ წყაროებში.
ეს არის რეგიონი,
რომელიც მრავალი
საუკუნის განმავლობაში
ქართული კულტურის და
სახელმწიფოებრიობის
ერთ-ერთ მნიშვნელოვან
ცენტრს წარმოადგენდა. მე16 საუკუნის შუა ხანებიდან
იგი აღმოჩნდა იმ ქართულ
პროვინციათა შორის,
რომლებიც ადრევე დაიპყრო
ოსმალეთმა.
ისტორიული ტაო მდებარეობს
ჭოროხის აუზში და მოიცავს თანამედროვე თურქეთ-ის ერზრუმის და
ართვინის პროვინციების ნაწილს.
ანუ, თუ რეგიონს თანამედროვე
თუ-რქეთის გეოგრაფიული ნომენკლატურის ფარგლებში წარმოვადგენთ, უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენი
ინტერესის საგანია ერზრუმის პროვინციის თორთუმის, ნარმანის, ოლთისის, ოლურის, უზუნდერეს, შენქაიას
რაიონები და ართვინის პროვინციის
იუსუფელის რა-იონი.
ტაო მდიდარია მატერიალური
და ნივთიერი კულტურის ძეგლებით.
განსაკუთრებით აღსანიშნავია ისეთი
გრანდიოზული ძეგლები, როგორებიცაა: ოშკი, იშხანი, ხახული, ბანა,
ოთხთა ეკლესია, პარხალი...
მოსახლეობის ვინაობა, მათსავე ნარატივებზე დაყრდნობით, ანუ
თვითდასახელების მიხედვით, ორ
ძირითად ჯგუფად უნდა დაიყოს. I.
„იერლი“, ანუ ადგილობრივი, ანუ
მკვიდრი მოსახლეობა; II. მოსული

ლო ასაკის ყმაწვილს, რომელთანაც,
ასე თუ ისე, შესაძლებელი იქნება ქართულად კომუნიკაცია.
ნიშანდობლივია, რომ მატერიალური კულტურის ძეგლები, ყოფის
დეტალები, ტოპონიმიკა, ადგილობრივი მოსახლეობის მეხსიერება დღემდე ინახავს ხსოვნას კულტურათა
ინტენსიური დიალოგის რელიგიური
შრის შესახებაც. შესაბამისად, ზეპირ
ისტორიებშიც თვალსაჩინოა თემატური რკალები ქრისტიანობის ეპოქის,
ისლამიზაციის პროცესის და ფარული
ქრისტიანობის, ასევე, ისლამის მყარად დამკვიდრების შესახებ.
ტაოს მოსახლეობის კოლექტიური მეხსიერების მასალები, ცალკეულ
ხეობებსა და სოფლებში შეკრებილი
ზეპირი ისტორიები ცხადყოფს, რომ
წარსულთან კავშირი ჯერაც არ არის
ბოლომდე გაწყვეტილი, თუმცა, ხსენებულ ისტორიებს დღეს ნაკლებად
ახლავს ემოციური მუხტი.

მალხაზ ჩოხარაძე
მოსახლეობა. მკვიდრი მოსახლეობა
სჭარბობს ტაოს ჩრდილოეთით მდებარე დასახლებებში. სამხრეთისკენ
მნიშვნელოვნად იზრდება მოსულთა
რიცხვი.
„მკვიდრთა“ დიდ ნაწილში ქართული იდენტობის ხსოვნა წაშლილია ან მეტად მკრთალად არის შემონახული შეიძლება ითქვას, რომ ასიმილაციის პროცესი ბევრგან დასრულებულია. მიუხედავად ამისა, ტაოს
მთელ ტერიტორიაზე არსებობს დასახლებები, რომლებშიც მოსახლეობის კოლექტიური მეხსიერება, მეტად
თუ ნაკლებად, ინახავს წარსულის
ქართული რეალობის ფრაგმენტებს,
მათ შორის, ხსოვნას ქართულენოვანი თაობების შესახებ. მეტიც, ბევრგან,
სადაც ქართული ენა გამქრალია,
უფროსი თაობის თურქულ მეტყველებაში ქართული სიტყვებიც ისმის.
ინტენსიური ასიმილაციის, ფართომასშტაბიანი მიგრაციების პროცესებმა შედეგად მოიტანა ის, რომ
ტაოში ქართულენოვანი სივრცე მინიმუმამდე შემცირდა და 21-ე საუკუნეში მხოლოდ რამდენიმე სოფელშიღა შემორჩა ქართული ენა. ასეთი
სოფლები (ხევაჲ, ქობაჲ და ბალხი)
პარხლისწყლის აუზშია, ელიასხევის
ხეობაში. 21-ე საუკუნეში ქართულად,
ძირითადად, მხოლოდ უფროსი თაობა ლაპარაკობს. მათი თვითშემეცნება ქართულია და ამას, უმეტეს
შემთხვევაში, მკაფიოდ გამოხატავენ.
თუმცა, ამჟამინდელი სურათი მაინც
განსხვავებულია: მსგავსად ჭოროხის ქვედაწელის ქართულენოვანი
სოფლებისა, პატარები ელიასხევის
ხეობაშიც ენას თურქულად იდგამენ...
თუმცა, მთელი თურქეთის ქართულენოვან სივრცესთან შედარებით,
ელიასხევის ხეობის მექართულეთა
ასაკობრივი ზღვარი დაბალია. ანუ აქ
ჯერ კიდევ შეიძლება შეხვდე სასკო-

2020 წელი უჩვეულო და ტრაგიკული აღმოჩნდა მთელი მსოფლიოსთვის: უსასრულოდ გაგრძელდა ჟამიანობის მოჟამული
დღეები. პანდემიის პირობებში
ცხოვრების წესსა და რიგს დაემორჩილა სასწავლო პროცესიც: ეს
იყო ყველაზე უჩვეულო წელიწადი არა მხოლოდ ჩვენი უმაღლესი სასწავლებლისთვის: ცარიელი
აუდიტორიები და zoom-ი მთელი
თავისი ტექნიკური არსენალით...
ახალი წელი მაინც რჩება იმედით სავსე დღესასწაულად. შობა-ახალ წელს ვულოცავ ყველას,
ვისაც მივაწვდენ ხმას. ვულოცავ
ჩვენს უნივერსიტეტს და უნივერსიტეტელებს - სტუდენტებს, პროფესორ-მასწავლებლებს, უჩინო თუ ჩინიან თანამშრომლებს, ვუსურვებ
ჯანმრთელობას და, რასაკვირველია, ძალაგამოცლილი ვირუსის, პანდემიის დასრულების წელიწადს, უნივერსიტეტში დაბრუნებას, ხმაურიან აუდიტორიებს, დერეფნებს, ეზოებს...
სიხარული გიმრავლოთ, მეგობრებო, ამ დღეების ყველა ლოცვა და
სურვილი ღმერთმა კეთილად აგიხდინოთ!

მალხაზ ჩოხარაძე,
პროფესორი
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„vefxistyaosnis“ aplikacia

„vefxistyaosani“ qarTvelebisTvis ar aris Cveulebrivi sakiTxavi teqsti, is
aris Cveni wignTa wigni, romelic saukuneTa ganmavlobaSi aswavlida Cvens ers
adamianurad sicocxlisa da kacurad sikvdilis xelovnebas. rusTavelma Seuqmna
qarTvelebs moraluri kodeqsi, romlis upirvelesi mcnebebi ase JRers: „siyvaruli
aRgvamaRlebs“, „borotsa sZlia keTilman, arseba misi grZelia, „vin moyvaresa
ar eZebs, igi Tavisa mteria“, „Wirsa Sigan gamagreba asre unda, viT qviTkirsa“, „ra
misWirdes, maSin unda gonebani goniersa“... is, Tu rogoria dRes qarTveli xalxi,
ra zneobrivi TvisebebiTaa gamorCeuli, bevradaa ganpirobebuli am ukvdavi poemiT.
amas gulisxmobda, albaT, nodar dumbaZe, roca werda: „Tu „vefxistyaosani“ ar ici,
Znelad dagijerebs vinme, rom qarTveli xar.“

swored amitom gadawyvita jer
kidev meTerTmete klasis moswavlem, koba JRentma, rom rusTavelis poema yvelasaTvis xelmisawvdomi da, rac mTavaria, martivad
gasagebi gaexada. koba bavSvobidan
Zalian kargad xatavs. es daexmara
aplikaciis dizainis SeqmnaSi. is
kargad erkveva cifrul teqnologiebSic, amitomac gadawyvita
mobiluri aplikaciis Seqmna, romelic mravalgvari funqciiT gamoirCeva. rogorc TviTon ambobs:
man mobiluri da „vefxistyaosani“
erTmaneTs SeuerTa. ase rom, aplikaciis warmdgeni aris KJ Education.
faqtia, rom Suasaukuneebis teqsti sakmaod rTulad aRsaqmeli
da gasagebia ara marto skolis
moswavleebis, aramed studentebisa da bevri ufrosi asakis
adamianisTvisac. aqedan daibada
aplikaciis devizi: „vefxistyaosnis“ gageba ase martivi arasodes
yofila“.
sainformacio-komunikaciuri
revoluciis epoqaSi Znelia ama
Tu im teqstze didxans SeCereba,
misi safuZvliani gacnoba, magram
aris teqstebi, romelTa wakiTxva
aucilebelia. rogorc zemoTac
vTqviT, aseTia SoTa rusTavelis mier me-12 saukuneSi Seqmnili „vefxistyaosani“, radgan rom
ara es poema, qarTveli eri dRes
ver idgeboda msoflios kulturul erTa Soris, ver iamayebda
umdidresi mwerlobiT. „vefxistyaosniT“ xom rusTaveli aRmosavluri renesansis medroSed
iqca, romelmac ori saukuniT
gauswro evropuli aRorZinebis
epoqas. es rusTavelma moaxerxa
zogadadamianuri, humanuri idee-

bis generirebiT poemaSi, esenia:
internacionalizmi, religiuri
da politikuri Semwynarebloba-tolerantoba, genderuli Tanasworoba, Tavisufali arCevanis
ufleba, pirovnebis damoukidebeli nebis pativiscema, qvelmoqmedeba da kidev sxva uamravi humanisturi idea, romelTa mxatvruli
xorcSesxmaa „vefxistyaosani.“
SemTxveviTi araa, rom jer
kidev me-19 saukuneSi „vefxistyaosans“ erTnairi gatacebiTa
da siamovnebiT kiTxulobdnen,
Targmnidnen, swavlobdnen ingliseli da-Zma marjori da oliver uordropebi, Sotlandieli
niko mari, frangi mari brose,
germaneli artur laisti da sxva
uamravi eris warmomadgeneli inteleqtuali. ase grZeldeba dResac - globalizaciis epoqaSi. arc
esaa gasakviri: SoTa rusTavelma xom msoflio literaturaSi
erT-erTma pirvelma daxata globalizaciis im droisaTvis uprecendento suraTi: politikuri
globalizacia man geo-politikuri sazRvrebis moSliT gamoxata; ekonomikuri globalizaciis
saukeTeso nimuSia kosmopolituri qalaqi, Sua saukuneebis erTgvari porto-franko - gulanSaro,
romlis kari nebismieri adamianis, erovnebisa da profesiis warmomadgenlisTvisaa Ria.
isic sainteresoa, rom genialurma SoTa rusTavelma jer kidev
me-12 saukuneSi dRevandelobis
erT-erTi umwvavesi problemis aRmosavleT-dasavleTis TiTqos
Seurigebel winaaRmdegobaTa daZlevac SeZlo maTi morigeba-sinTezis gziT.
Cveni aplikaciiT gvinda davex-

სრულდება 2020 წელი, დიახ
წელი, რომელმაც ახალ რეალობაში
აცხოვრა საქართველო და სრულიად მსოფლიო; რეალობა, რომელმაც
გაუსაძლის ტკივილთან ერთად გვასწავლა გაჭირვებაში მხარში დგომა,
სხვისი ტკივილისა და სიხარულის გათავისება. დავესესხები ლექს „სამშობლოს“ ავტორ თამარ გვერდწითელს,
რომელიც დღევანდელ რეალობასა და ქართულ სულს საუკეთესოდ
ასახავს: „ზოგჯერ სულ არ გვემღერება,
მაგრამ მაინც ვმღერივართ...“, დიახ არ
გვემღერობდა, მაგრამ ერთმანეთის გამხნევებისათვის ვისაც როგორ შეეძლო, ისე აკეთებდა სიკეთეს. მადლობა უფალს იმ შესაძლებლობებისათვის, რამაც ქვეყანა დღემდე მოიყვანა. ახალი წელი ახალ ცხოვრებასთან,
იმედებთან, ოცნებების ასრულებასთან ასოცირდება. სულითა და გულით
ვულოცავ თითოეულ ბსუ–ელს ახალ წელს. ვუსურვებ სულიერ სიმშვიდეს,
ჯანმრთელობას, სიყვარულს! განსაკუთრებით იმ ადამიანებს ვულოცავ, ვისაც ნაკლებად ეზეიმება, მაგრამ ყოველ ახალ დღეს მაინც იმედითა და სასწაულების რწმენით ხვდება.
უფლის წყალობა არ მოგკლებოდეს ჩემო საქართველო!

ასიკო ცინცაძე, პროფესორი

maroT „vefxistyaosnis“ wakiTxvis
msurvelT, upirveles yovlisa,
teqstis sworad gagebaSi, mis kulturaTSorisi dialogis WrilSi
wakiTxvasa da msoflio kulturasa da xelovnebasTan mimarTebiT
„vefxistyaosnis“ adgilisa da
mniSvnelobis gaazrebaSi, poemis,
rogorc uaRresad Tanamedrove,
cocxali teqstis gacnobaSi.
„vefxistyaosani“ gvaswavlis
Tavisuflebas da Cveni aplikaciis
muSaobis mTavari principic maqsimaluri Tavisuflebaa, aris es
funqciebis SerCeva, Ria socialuri qseli, momxmarebelTa jgufebis SerCeva Tu sxva.
rogorc zemoTac aRvniSneT,
„vefxistyaosani“ cxovrebis enciklopediaa, masSi imdeni praqtikuli sibrZnea Cadebuli, imdenad
damajerebeli adamianuri xasiaTebia daxatuli, imdenad Tanamedrovea is ideebi, romlebsac
SoTa gadmogvcems, rom dasanania
maTi, Tundac - nawilis, vergageba.
Cveni aplikaciis umTavresi mizanic am barieris moxsnaa, vergagebis
gagebiT Secvlaa, im mravalferovani profesiuli xelsawyoebis
moSveliebiT, romelTac is momxmareblebs sTavazobs.
ase rom, visac surs „vefxistyaosnis“ wakiTxva, unda ganTavisufldes stereotipebisgan da
teqstTan mivides, rogorc uaRresad cocxal, Tanamedrove organizmTan. maSin masSi bevr praqtikul, sasargeblo rCevas amoikiTxavs, cxovrebasac sxva TvaliT
Sexedavs, gaxdeba ufro humanuri,
mebrZoli, optimisti, toleranti,
miecema stimuli sakuTari SemoqmedebiTi unarebis ganviTarebisa da realizaciisaTvis. swored
amaSi daexmareba Tavis momxmareblebs Cveni aplikacia, romlis
umTavresi funqcia teqstis gamartiveba-axsna da ganmartebaa.
aplikaciis pirvel, ZiriTad
gverdze warmodgenilia SoTa
rusTavelis „vefxistyaosnis“ teqstis originali. funqciiT: „gaasriale da gaamartive“ - mkiTxveli
miiRebs teqstis Tanamedrove qarTuli eniT Sesrulebul adap-

tirebul versias, romelic mas
gaumartivebs poemis Sinaarsis
gagebas.
“vefxistyaosani“
sibrZnis
okeanea. is savsea mudmivad aqtualuri, cxovrebiseuli ukvdavi
aforizmebiT iseT sakiTxebze,
rogorebicaa: genderi, tolerantoba, megobroba-internacionalizmi, siyvaruli, sicocxle-sikvdili, sikeTe-boroteba da bevri
sxva. Cvens aplikaciaSi mkiTxveli
naxavs nebismier aforizms lakoniuri axsniT, Tan Tavisi saWiroebisa da survilis mixedviT: anbanuri TanmimdevrobiT, Tavebisa da Temebis mixedviT Sedgenils.
xSirad mkiTxvelebs
uWirT sityvis an frazis
gageba. aplikaciaSi arsebuli leqsikoni yvelas
aZlevs saSualebas aRmoaCinos da gaecnos arqaul sityvebsa da maT Tanamedrove Sesatyvisebs.
“vefxistyaosani“ yvelam unda
waikiTxos, magram Zvel qarTuls
yvela ver gebulobs srulyofilad. Cveni aplikacia mkiTxvels
aZlevs saSualebas, gaecnos yvela Tavis mokle Sinaarss. es, jer
erTi, daexmareba teqstis ukeT
gagebaSi da, meore, darwmunebuli varT, gauCens survils, rom
waikiTxos „vefxistyaosnis“ originali-teqsti da miiRos esTetikuri, emociuri da inteleqtualuri
siamovneba erTdroulad.
SoTa rusTavelis genialurma
poemam bevr adamians misca biZgi
SemoqmedebiTi aqtivobisken, xelovnebis originaluri nimuSebis
Seqmnisaken. eseebis gverdze mkiTxvels SeuZlia gaaziaros da naxos
mudmivad ganaxlebadi da mzardi
eseebis baza. es aris socialuri
qseli, romelic momxmareblebs
saSualebas aZlevs, erTmaneTs
gauziaron TavianTi Sexedulebani
da gaacnon sakuTari Semoqmedebis
nimuSebi.
aplikacia maqsimalurad martivi da komfortulia moxmarebisTvis: mas aqvs sarCevi. is mkiTxvels gauadvilebs teqstSi sasur-

veli Tavis, adgilis monaxvas. is
TiTis erTi daWeriT moxvdeba
arCeul Tavze.
mkiTxvels aplikaciaSi orientirebas kidev ufro gauadvilebs
saniSni, romliTac SesaZlebelia
nebismieri ramis: iqneba es, strofi, aforizmi, ese Tu Sinaarsi CaniSvna. yvelaferi es saniSnis
gverdze aRmoCndeba.
aplikaciis gamosvlas didi
interesiT gamoexmaurnen emigraciaSi myofi Cveni Tanamemamuleebic da gvTxoves, ucxoeTis nomriT daregistrirebis funqciis
damateba, razec vmuSaobT.
momavalSi aplikacias bevri
funqcia daemateba, maT Soris internetis gareSe funqcionireba,
TeTri Tema aplikaciisTvis da
widget-ebi.
momavalSi aplikacia Sinaarsobrivadac gamdidrdeba. Cven
orientirebulni varT momxmarebelze, aplikacias maTTan mudmivi
ukukavSiri aqvs da, SeZlebisdagvarad, maqsimalurad gaviTvaliswinebT maT moTxovnebs. swored

maTi moTxovnis Sesabamisad daemateba aplikacias agiografiuli
teqstebi da maTi adaptirebuli
versiebi. igegmeba aseve qarTuli
literaturis klasikuri nimuSebis gacifruleba, foto da video-arqivebis Seqmna.
aplikaciis gamosvlidan or
TveSi mis momxmarebelTa raodenobam oci aTass gadaaWarba.
aplikaciis gadmowera ufasodaa
SesaZlebelia rogorc androidis, aseve iOS mowyobilobebisTvis.
da bolos, gvinda „vefxistyaosnis“
gundis
saxeliT
mogilocoT damdegi - 2021 weli.
yvelas:
studentebs,
profesor-maswavleblebs, TanamSromlebs -gisurvoT janmrTeloba da
bednieri, mSvidi, warmatebuli
momavali, radgan yvelanair ukeTurebas aqvs dasasruli da gvjera: „yola Wiri ar egebis, Tumca
lxinman ar dasZlia.“

bsu-s profesori
Sorena maxaWaZe
me-12 klasis moswavle
koba JRenti

ვულოცავ შობა-ახალ წელს ჩემი საყვარელი უნივერსიტეტის სტუდენტებს, პროფესორ-მასწავლებლებსა და ადმინისტრაციას, ვულოცავ საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს და მთელ მსოფლიოს. ჩვენ ყველამ ძალიან რთული
და გამოწვევებით აღსავსე 2020 წელი გადავლახეთ და წინ
კიდევ უამრავი ახალი გამოწვევა გვაქვს, თუმცა, დარწმუნებული ვარ, თანადგომითა და მონდომებით წინსვლას არ
შევაჩერებთ.
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი წარმატებით არის ჩართული დისტანციური სწავლების პროცესში და სტუდენტებს კვლავ აქვთ საშუალება,
მოისმინონ ლექციები და მასტერკლასები მათი საყვარელი
ლექტორებისგან. დისტანციის დაცვით ხორციელდება სხვადასხვა ადმინისტრაციული სერვისიც, შეიძლება ითქვას,
რომ დღევანდელი ვითარებით შექმნილი გამოწვევები წარმატებით არის დაძლეული, რაც უნივერსიტეტის თითოეული წარმომადგენლის დამსახურებაა.
დიდი იმედი მაქვს, სწავლების სტანდარტულ მეთოდს
მალე დავუბრუნდებით და ჩვენი უნივერსიტეტის დაცარიელებულ აუდიტორიებს და დერეფნებს ძალიან მალე
შეავსებენ სტუდენტები თავიანთი უშრეტი ენერგიითა და უდრეკი მიზნებით.

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის სპეციალისტი მირიან გიორგაძე
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volontiorTa unikaluri jgufi
korona virusis winaaRmdeg
medicinis muSakisa da
avadmyofis urTierTobisas warmoiqmneba ori adamianis, ori
pirovnebis urTierTdamokidebulebis rTuli problema, romlis
sworad gadawyvetas
bevri ram ganapirobebs.
erTi moelis meorisagan daxmarebas, tanjvis
Semsubuqebas, meore ikvlevs daxmarebis gawevis
yvelaze ufro racionalur gzebs. yoveli daavadeba iwvevs cvlilebebs
avadmyofis fsiqologiaSi, risi codnac saWiroa
medicinis muSakisaTvis,
raTa sworad warmarTos
saubari, qceva da mkurnaloba.Tu medicinis muSaki ar gaiTvaliswinebs
avadmyofis aRniSul Taviseburebebs, garTuldeba
maTi urTierToba.

moxaliseebi, romlebic dauRalavad Sromoben saavadmyofos kedlebSi med–
personalTan erTad _ sofo Cinba, alina gurgeniZe, mariam kelenjeriZe SoTa
rusTavelis saxelmwifo universitetis klinikuri fsiqologiis magistraturis
pirveli kursis studentebi arian, xolo Tamar bolqvaZe da erika gogitiZe imave
mimarTulebis bakalavrebi. aseTi erTguli gundi Seikriba xalxis dasaxmareblad
Cveni aRzrdili gogonebisgan. gana gmirobis tolfasi araa maTi Sroma? gana ar
aris misabaZi maTi nabijebi? isini xom frontis wina xazze arian CvenTan erTad
da dauRalavad ibrZvian, rom veragi mteri davamarcxoT. gana amas ar qvia – Zala
erTobaSiao?! CemTvis da albaT yvela Cemi kolegisaTvis saamayoa aseTi Taoba
rom aRvzardeT. me meamayeba, rom isini CemTan erTad arian.

garda romelime organos an
sistemis daavadebisa, medicinis
muSakma, upirveles yovlisa, unda
dainaxos adamiani misi tkiviliTa da daavadebiT gamowveuli
mRelvarebiT.
avadmyofis fsiqikis cvlilebebi SeiZleba sruliad sxvadasxvagvari iyos: sustad gamoxatuli nevrozulidan da
nevroziseburidan
xanmokle
fsiqozuramde, romelic arsebiTad cvlis daavadebis klinikur suraTs. xSirad es cvlilebebi da maTi gamoxatva ganuyrelad dakavSirebulia pacientis
pirovnul TaviseburebebTan da
samedicino fsiqologiis codnis gareSe maTi garkvrva metad
Znelia.
samedicino
fsiqologiis umniSvnelovanesi
sakiTx-

ebia fsiqoprofilaqtika, fsi
qoTerapia,
fsiqohigiena
da
fsiqoreabilitacia.
samedicino fsiqologiuri gamokvlevis
ZiriTadi meTodebia saubari,
dakvirveba da eqsperimenti.
avadmyofsa da medicinis muSaks Soris urTierToba damokidebulia ara marto avadmyofis
Taviseburebebze, mis fsiqikaze, aramed medicinis muSakis
pirovnebasa da qcevaze, mis
saerTo da profesiul kulturaze, eTikisa da deontologiis
principebis dacvaze. avadmyofTan urTierTdamokidebulebis
damyarebisas is valdebulia
gaiTvaliswinos misi pirovnuli
Taviseburebani, gancdebi.
sayovelTaod cnobilia, rom
mkurnalobis efeqturoba didad aris damokidebuli avad-

„pandemiis pirobebidan gamomdinare,
onlainswavleba
iqca Cemi da Cveni (studentebisa Tu moswavleebis) gardauval realobad. vfiqrob, es
aris gamowveva, rac realurad
gonivrulad unda miviRoT da
gagebiT movekidoT. marTalia
es arcTu martivia (Tumca visTvis rogor), magram vfiqrob,
rom dRevandel viTarebaSi
aris saukeTeso gza imisaTvis,
rom srulad ar Seferxebuliyo Cveni swavlebis procesi.
onlainswavlebasTan dakavSirebiT ar maqvs calsaxa
pozicia, radganac vfiqrob,
rom
swavlebis
procesSi
ikveTeba rogorc dadebiTi,
aseve uaryofiTi mxareebi,
romelic iqca Cems yoveldRiurobad; Tumca vcdilob mainc
pozitiuri aqcentebi mqondes
yoveldRiurobasTan
dakavSirebiT. Sesabamisad, jer amaze
gavamaxvileb yuradRebas.
vTvli, rom onlainleqciebis upiratesoba esaa
Cemi komfortis zonis Seqmna,
radganac vaxerxeb swavlas
Sinidan gausvlelad da Sesa-

Zlebloba maqvs CemTvis sasurvel garemoSi vusmende leqciebs.
mqonia iseTi gamouvali mdgomareoba, roca universitetSi
misvlas ver vaxerxebdi rigi
mizezebis gamo da ai onlain swavlebisas ki xSirad yofila, rom
transportSi msxdomsa Tu quCaSi mimavals SemZleboda davswrebodi leqcias. amasTanave
mimaCnia, rom bolo erTi wlis
ganmavlobaSi swored onlainleqciebidan gamomdinare SeviZine ufro meti socialuri Tu
kognituri CarTuloba da CemSi
daixvewa gundurad muSaobis unarebi, rac faqtobrivad yoveldRiurad gviwevs studentebs.
amitomac rTuli mdgomareobis
miuxedavad, vcdilob, rom vkoncentrirde am dadebiT faqtorebze, radganac bolo drois ganmavlobaSi gansakuTrebiT gamiWirda swavla, vinaidan aSkarad
vgrZnob gonebriv gadaRlilobas, miTumetes rodesac yovel
dRe dilis 10 saaTidan saRamos
6 saaTamde vusmen leqciebs da
es moiTxovs CemTvis did Zalisxmevas, rasac emateba is, rom
faqtobrivad, dro aRar mrCeba

myofis rwmenaze, misi gamojanmrTeldeba, es ki, Tavis mxriv,
mWidrod dakavSirebulia eqimisa da saerTod ganyofilebis
samedicino
zogjer avadmyofi srulad
da amomwuravad ar saubrobs
daavadebis Sesaxeb, aseTebia veneriuli daavadebebi. zog SemTxvevaSi avadmyofs ar surs eqim–
fsiqiatrTan misvla imis SiSiT,
rom amis Sesaxeb vinme nacnobi
Seityobs.
avadmyofis fsiqikaze uaryofiTad moqmedebs tkivili, romelic aRiqmeba rogorc sicocxlisaTvis saSiSi avadmyofobis
dawyebis an gaZlierebis signali. tkiviliT Sebyrobili adamiani mwvaved reagirebs garemos
zemoqmedebaze. nervuli sistemis
dauZlurebas, romelsac TviT

masalis mosamzadeblad, romelic aris sakmaod didi odenobisa. gadaRlili gonebiT veRar
vaxerxeb saTanadod muSaobas.
vfiqrob, rom aq saWiroa raRac
balansi, romelic gonebrivi
gantvirTvis saSualebas mogvcemda, radgan dilidan gvian Ramemde teqnikasTan muSaoba es
aris stresi, romelsac gnebavT
fizikuri, gnebavT fsiqologiuri faqtori vuwodoT. ar aris
martivi, roca erT^ semestrSi
7-8 sagans swavlob, romelTa

avadmyofoba an mwvave tkivili
iwvevs Tan sdevs gaRizianebadoba, afeTqeba, aseTi adamiani metad Wirveulia, mTeli yuradReba mtkivneuli SegrZnebebisaken
aqvs mipyrobili.
medicinis muSaksa da pacients
Soris unda iyos urTierTndoba da urTierTgageba, radganac
orive erTad unda wyvitavdes
erTsa da imave sakiTxs- janmrTelobis SenarCunebas, daavadebis
prevencias da mkurnalobas, rasac unda gulisxmobdes maTi
urTierTdamokidebuleba da aqtiuri urTierToba.
arsebobs aseTi gamonaTqvami:
“eqimi daavadebas xSirad ver kurnavs, xSirad mas SeuZlia mxolod
Seumsubuqos
tkivili, magram
anugeSos SeuZlia yovelTvis“,
pacientTan
sworad SerCeuli

srulyofilad
damuSavebac
sakmaod did drosa da Zalisxmevas moiTxovs.
bolos minda yuradReba
gavamaxvilo imaze, rom Zalian
xSirad internetis xarvezis
gamo ferxdeba Cemi saswavlo
procesi da rac ar unda daujereblad JRerdes, kviris
ganmavlobaSi araerTxel yofila SemTxveva, rom ar mqonia internetTan wvdoma da
Semdgom es problemad qceula
CemTvis, asaxula... vfiqrob,
rom aucileblad unda moiZebnebodes gzebi, romelTa
saSualebiT
SesaZlebelia
am sirTuleebTan gamklaveba, me ki Cemis mxriv met da
met Zalisxmevas, janmrTelobasa da warmatebas vusurveb
studentebs, moswavleebsa Tu
maswavleblebs. vfiqrob, TandaTan ukeT gavumklavdebiT im
axal gamowvevebs, romlebsac
gvTavazobs garemoeba“.

nino zoiZe, dawyebiTi
ganaTlebis meore
kursis studenti

fsiqologiuri kontaqti gvexmareba sworad SevagroviT anamnezi, miviRoT Rrma da srulyofili informacia ayadmyofis
Sesaxeb.
reabilitacia, rogorc cneba,
Tavisi mravalgvari da mdidari
SinaarsiT mniSvnelovan adgils
ikavebs jandacvis sferoSi. ufro
xSirad reabilitaciaze saubroben medicinaSi da miuxedavad
imisa, rom samedicino reabilitacia farTodaa warmodgenili
sxvadasxva tipis dawesebulebebis
saxiT. termini „reabilitacia“
warmodgeba laTinuri sityvisagan „ habilis“ - unari,„rehabilis“
- unarebis aRdgena. zogjer iyeneben termins „ mediko - socialuri“ reabilitacia, raSic gulisxmoben im adamianebis fizikuri,
fsiqikuri da socialuri statusis aRdgenas (reabilitacias),
romlebmac dakarges es unarebi
avadmyofobis an travmis Sedegad. zog SemTxvevaSi, roca SeuZlebelia adamianis dabruneba
SromiT saqmianobaSi, am kategoriis avadmyofebisaTvis reabilitaciis saboloo miznad SeiZleba iqces fizikuri, fsiqologiuri
da socialuri statusis zogierTi
aspeqtis garkveuli xarisxiT aRdgena. SesaZloa, ekonomiurad
amas ar hqondes didi mniSvneloba, magram TamaSobdes Zalian did
moralur - eTikur da humanur
rols
adamianis, rogorc pirovnebis
(misi fizikuri, fsiqologiuri,
socialuri funqciebis) aRdgenis amocanis gadaWra, SesaZlebelia mxolod mravalgegmiuri
sareabilitacio RonisZiebebis
mTeli kompleqsis SesrulebiT.
am SemTxvevaSi reabilitaciis
samkurnalo ( samedicino) aspeqti TamaSobs metad mniSvnelovan, magram araerTaderT rols.
mxolod mkurnalobas, Tundac
yvelaze warmatebuls, bevr SemTxvevaSi ar SeuZlia daubrunos
adamians Sromisunarianoba, unari imisa, rom iyos ekonomiurad
damoukidebeli, sazogadoebis aqtiuri wevri - reabilitaciis saboloo mizani ki swored esaa.
im SemTxvevebSi, roca gadatanili avadmyofobiT an travmiT
gamowveuli mZime Sedegebis gamo
SeuZlebelia adamianis dabruneba SromiT saqmianobaSi, mediko
- socialuri reabilitaciis saboloo mizans warmoadgens adamianis funqciebisa da socialuri aqtivobis minimumis aRdgena.
magram am SemTxvevaSic ki, cneba
„ reabilitacia“ ar Semoifargleba CareviT, romlis mizania
mxolod janmrTelobis aRdgena
- aucilebelia iseTi RonisZiebebi, romelTa mizania fizikuri,
fsiqologiuri da garkveuli
zomiT, socialuri unarebis aRdgena, raTa uzrunvelyofili iyos
adamianis mdgomareoba sazogadoebaSi.
zemoT aRniSnuli problemebis mogvarebaSi, baTumis respublikuri klinikuri saavadmyofos bazaze Sevqmeni moxalise
fsiqologTa jgufi, romlebic
arian Cveni universitetis kursdamTavrebulebi. isini exmarebian med–personals pacientebis
marTvaSi.

eTer varSaniZe,
eqimi-fsiqologi
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turizmis fakulteti
_ batono rostom, kovid 19-ma
asaxva pova Cveni cxovrebis TiTqmis yvela doneze. rogor mimdinareobs onlain swavlebis procesi
turizmis fakultetze?
_ baTumis SoTa rusTavelis
saxelmwifo universiteti eleqtronul swavlebaze pandemiis
dawyebisTanave gadavida. swavleba yvela safexurze xorcieldeba bsu-s portalisa da zoomis
Tanamedrove platformis
meSveobiT. Seqmnili krizisuli
pirobebidan gamomdinare, sakmaod mokle vadaSi moxerxda yvela
arsebuli resursis mobilizeba
da saauditorio mecadineobebi srulad Canacvlda onlain
swavlebiT, rac Tanamedrove samyaroSi swavlebis erT-erTi damkvidrebuli da moqnili formaa.
_ ra gamowvevebi da sirTuleebi
axlavs onlain swavlebis reJims?
_ ganviTarebuli teqnologiebis miuxedavad, erT-erT
mTavar sirTuled kvlav rCeba
wvdoma mudmiv da maRalxarisxian
internetTan, rac maRalmTian regionebSi mcxovrebi studentebisT-

vis dRemde gamowvevaa.
swavlebis
saauditorio
formisgan gasxvavebiT SeiniSneba pirovnuli da araformaluri urTierTobebis naklebobac,
radgan gamoyofili drois konkretuli monakveTi orientirebulia da emsaxureba saswavlo programis Sesrulebas.
_ axerxeben Tu ara studentebi leqciebze, seminarebsa da praqtikul mecadineobebze daswrebas?
_ swavlebis onlain formati
turizmis fakultetis studentebisa da profesor-maswavleblisTvis aprobilebuli forma ar yofila, Tumca adaptacia da onlain
komunikacia efeqturad xorcieldeba da maTi Zalisxmeva namdvilad dasafasebelia. fakultetis saswavlo programebis mixedviT yoveldRiurad igegmeba
leqciebi Sesabamisi jgufebisTis,
sadac studentebs SesaZlebloba
aqvT drois SerCevis principiT SeZlon leqciebze daswreba,
davalebebis Sesruleba da dadgenil vadaSi atvirTva, ra Tqma unda
es procesi mudmivi monitoringiT

mimdinareobs, rac saerTo miznis
miRwevis saSualebas iZleva.
_ xom ar sargebloben socialurad daucveli studentebi raime SeRavaTebiT internetiT sargeblobis dros?
_ Sesabamisi informacia araa

xelmisawvdomi
_ mogexsenebaT ,,kovidi“ ar arCevs aravis. Tu gaqvT informacia
rogoria profesurisa da studentTa janmrTelobis mdgomareoba am
droisaTvis am droisaTvis?
_ ra Tqma unda, virusis

gavrceleba ar gulisxmobs konkretul areals da garkveulwilad
Seexo mosaxleobas didi nawils,
maT Soris leqtor-maswavleblebsa da studentebs. arsebuli monacemebis mixedviT, kritikuli SemTxvevebi ar dafiqsirebula.

iuridiuli da socialur mecnierebaTa fakulteti
msoflioSi mimdinare procesebma, globalurma pandemiam,
Tavisi gamowvevebiT da uamravi
risk-faqtoriT, samyaro axali
realobis winaSe daayena. bunebrivia, es sirTuleebi saganmanaTleblo proceszec aisaxa. dRes
Cven mivyvebiT im regulaciebsa da
standartebs, rac saganmanaTleblo sivrceSi ganaTlebis saministrom da ssip - baTumis SoTa
rusTavelis saxelmwifo universitetma daaweses. swavleba onlain reJimSi, bsu-s eleqtronul
platformaze, fakultetis administraciis mier dadgenili cxrilis Sesabamisad mimdinareobs.
saswavlo procesis mudmivi monitoringi cxadyofs, rom arsebobs
rigi problemebi, rac onlain
swavlebas ukavSirdeba da efeqturobis kuTxiT, rogorc irkveva, saauditorio muSaobebs alternativa ar aqvs, Tumca Tamamad
SeiZleba iTqvas, rom fakultetis
profesor-maswavleblebis mier
gadalaxulia is barieri, rasac
eleqtronul sistemebSi muSaoba
hqvia. Cans mcdeloba da SeiZleba
iTqvas sakmaod kargi diskusiebisa da debatebis onlain formatiT
warmarTvisa, amasTan saswavlo

kursebis wamyvani specialistebi
ZiriTadad miyvebian silabusiT
gaTvaliswinebul aqtivobebs.
zemoT ukve vaxseneT riskebi
da gamowvevebi, rac pandemias axlavs. amitom rac ar unda bevri
visaubroT globalizaciasa da
teqnologiebis
ganviTarebaze,

faqtia, rom saqarTvelos msgavs
patara qveynebSi mainc problemad rCeba studentebisTvis da
moswavleebisTvis
gamarTuli
teqnikisa da internet resursebis
xelmisawvdomoba, rac erT-erTi
mniSvnelovani xelisSemSleli
faqtoria saswavlo procesis

eleqtronulad warmarTvisaTvis. aseve mniSvnelovania praqtikuli saswavlo kursebis Sedegebis maqsimaluri miRwevis
SeuZlebloba, laboratoriuli
mecadineobebis saswavlo procesidan amoReba.
aucilebelia visaubroT stu-

dentTa pasuxismgeblobazec, rac
nawilobriv miuTiTebs im faqtze,
rom sazogadoebrivi cnobadoba
da socialuri pasuxismgebloba
axal TaobaSi progresirebadia.
es gamoixateba imaSi, rom studentTa didi nawili maqsimalurad cdilobs daeswros da iaqtiuros onlain leqciasa da seminarebze.
da bolos, raoden samwuxaroc ar unda iyos, gaizarda studentebis momarTvianoba inficirebasTan dakavSirebiT, gvawvdian informacias eleqtronuli
portalis saSualebiT da gancxadebis safuZvelze maT aqvT SesaZlebloba, avadmyofobis periodSi gamotovebuli seminarebis
anazRaurebisa.
dasasruls, arsebuli problemebidan yvelaze mniSvnelovani
aris is, rom personaluri pasuxismgebloba gadamwyvetia. pativi
unda vceT erTmaneTs, davicvaT Sesabamisi rekomendaciebi, gamoviCinoT moTmineba. darwmunebuli
var arc Tu ise didi xnis Semdeg
yvelaferi Caivlis da davubrundebiT Cveulebrivi cxovrebis
ritms. minda yvelas simSvide da
janmrTeloba gisurvoT.

sabunebismetyvelo mecnierebaTa da jandacvis fakulteti
sabunebismetyvelo mecnie
rebaTa da jandacvis fakultetze, iseve rogorc saqarTvelos mTel saganmanaTleblo
sivrceSi, saswavlo procesi
onlain formatSi mimdinareobs. procesis orive monawilisTvis - ,,studenti-leqtori’’ formatis cvlileba
axal gamowvevebTan da sirTuleebTan aris dakavSirebuli.
ra Tqma unda, bevrad ufro
komfortulia saswavlo procesis sauniversiteto sivrceSi, auditoriaSi, uSualo kontaqtis pirobebSi dagegmva da
warmarTva.
fakultetis
leqtorebis
mniSvnelovani nawili samedicino personalia, rac TavisTavad gulisxmobs maT monawileobas
epidemiologiuri
situaciis marTvaSi da ara marto, isini am procesebis epicentrSi arian.
rac Seexeba studentebs, 2020

wlis 20 marts jandacvis mimarTulebis studentebis iniciativiT bsu-Si moxaliseTa jgufi
Seiqmna. am jgufSi gaerTianebuli
studentebi distanciurad daxmarebas uwevdnen
samedicino
personals pacientis janmrTelobis mdgomareobaze dakvirvebasa da simptomebis SefasebaSi,
koronavirusis prevenciis mizniT
gasatarebel RonisZiebebSi, aseve,
pacientebisa da maTi ojaxis wevrebis infeqciis gavrcelebis prevenciisa da kontrolis sakiTxebze ganaTlebaSi. momaval medikosebs, romlebic pandemiis
dros sasazRvro-gamSveb punqtebze, sakarantino zonebsa da klinika „medalfaSi“ moxaliseebad
monawileobdnen
pandemiasTan
brZolis RonisZiebebSi, 2 ivniss
aWaris avtonomiuri respublikis umaRlesi sabWos „madlobis
sigelebi“ gadaecaT.
10 aprils fakultetis organizebiT Zoom-is onlain plat-

formaze, sajaro leqcia Catarda
Temaze - ,,axali koronavirusi
(nCOV) - gamowveva msofliosTvis“. leqcia Caatares bsu-s asocirebulma profesorma, imunologma leila axvledianma,
profesorma, medicinis doqtorma sofio beriZem, aWaris jandacvis ministrma nino niJaraZem
da daavadeba kontrolis erovnuli centris aWaris sammarTvelos
ufrosma nino guguSvilma.
samedicino
personalis
rezervis Seqmnisa da saWiroebis SemTxvevaSi
COVID-19-iT
gamowveuli daavadebis marTvaSi daxmarebisaTvis mzadyofnis
mizniT saqarTvelos ganaTlebis,
mecnierebis, kulturisa da sportis saministros rekomendaciiTa
da sabunebismetyvelo mecnierebaTa da jandacvis fakultetis
organizebiT 5-7 noembers Catarda onlain trening-kursi „axali koronavirisuli daavadeba
COVID-19 - adaptirebuli swav-

lebis kursi studentebisTvis’’.
kursis programa bsu-s profesorma sofio beriZem moamzada. trening-kursi gankuTvnili
iyo medicinis saganmanaTleblo
programis
studentebisaTvis.
leqciebi waikiTxes bsu-s leqtorebma da jandacvis sferos
muSakebma.
saqarTvelos
ganaTlebis,
mecnierebis, kulturisa da sportis saministrom gadmogvca 7
video leqcia da saswavlo masalebi, onlain treningisTvis

- „Covid19-is zedamxedvelobis
principebi“. aRniSnuli masalebi ganxiluli iqna medicinis
sepcialobis
studentebTan
profesor/maswavleblebis
monawileobiT kiTxva-pasuxis
reJimSi.
dReisaTvis Cveni fakultetis asamde studentia dasaqmebuli kovid centrebSi, klinikebsa da laboratoriebSi. ra
Tqma unda unda ,,kovidi’’ aravis
ar arCevs da maT Soris bsu-s
profesor/maswavlebelTa da
studentTa nawilic moicva. miuxedavad aseTi fonisa gamojanmrTelobisTanave isini dauyonebliv kvlav ubrundebian
TavianT samuSao adgilebs.
es eTxel kidev adasturebs
imas, rom maT swori arCevani
aqvT gakeTebuli profesiis
arCevis dros, uyvarT TavianTi
saqme da pasuxismgeblobiT ekidebian mas.
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samkurnalwamlo
mcenare stevia, rogorc
Saqris Semcveli
bunebrivi damatkbobeli
nana jabniZe - soflis
meurneobis akademiuri
doqtori
bsu-s
fitopaTologiisa da
biomravaldferovnebis
instituti
samkurnalo mcenareebidan
erT-erT mniSvnelovan da perspeqtiul sasoflo-sameurneo
kulturas warmoadgens
stevia (Taflovani balaxi) Stevia
Rebaudiana Bertoni, romelic
Cveni qveynisaTvis aratradiciulia. igi dasavleT saqarTveloSi introducirda me-20
saukunis 80-ian wlebSi da dReisaTvis farTod inergeba mosaxleobaSi. misi swrafi gavrceleba ganapiroba miwiszeda naw-

ilebSi, ZiriTadad axalgazrda foTlebsa da ylortebSi
Saqris Semcveli, intensiurad
tkbili gemos mqone diterpenuli naerTebis: steviozidsa da
rebaudiozidis Semcvelobam.
dadgenilia, rom steviozids
da arc stevias xmel foTols ar
gaaCnia arasasiamovno gemo, suni
an sxva raime mavne Tviseba, rac
didad amaRlebs misi, rogorc
Saqris Semcvlelis Rirebulebas farTo gamoyenebisaTvis.
aqedan gamomdinare mas iyeneben
evropisa da amerikis ganviTarebul qveynebSi, iaponiaSi, koreaSi, taivanze, CineTSi, indoeTSi, kanadaSi da a. S. msoflio
praqtikaSi stevia gamoiyeneba
uSualod foTlis, eqstraqtis,
koncentratis, mSrali eqstraqtis da tkbili diterpenuli
glikozidebis saxiT.

orfoTola tkbilis xmeli,
mTliani Tu dafqvili foTlebi brwyinvale nayens iZleva,
rogorc calke, aseve sxva komponentebTan - CaisTan, yavasTan,
kakaosTan erTad. misgan amzadeben ualkoholo sasmelebs,
gamoiyeneba sakonditro warmoebaSi. dadgenilia, rom 1 kilogrami nedli masa organoleptikurad eqvivalenturia 6-7
kg Saqris. misi moyvana SeiZleba
sakarmidamo nakveTebze, saTburebSi, oranJeriebSi, sadac morwyviT SeiZleba miRebul iqnes 15
tonamde nedli masa.
samxreT amerikidan stevias
kulturis sxva qveynebSi gadatanam foTlebSi arsebuli naerTebi SeiZleba garkveulwilad
Secvalos. stevias foTlisa da
misgan miRebuli preparatebis
warmoeba patentebiTaa daculi

da ZviradRirebulia. aqedan
gamomdinare
saqarTveloSi
Semotanili mcenaris sameurneo-biologiuri, agroteqnikuri niSanTvisebebis, gamravlebisa da mavnebel-daavadebebis
winaaRmdeg brZolis RonisZiebebTan dakavSirebuli sakiTxebis Seswavla da kulturaSi
danergva metad aqtualuria.
stevia
saukeTeso
dietur-profilaqtikuri
da
samkurnalwamlo
saSualebaa
Saqriani diabetiT, gulsisxlZarRvTa daavadebebis da
simsuqnisadmi
midrekilebis
dros. stevias mcire dozebis
miRebisas SeiniSneba arteriuli
wnevis Semcirebis mcired gamoxatuli efeqtic. aseve ebrZvis
kariess. sisxlSi amcirebs glukozis dones, qolesterins, aumjobesebs nivTierebaTa cvlas,
aZlierebs imunitets, anelebs
organizmis daberebis process.
stevias, rafinirebuli Saqrisagan gansxvavebiT, aqvs sakmaod
mdidari qimiuri Sedgeniloba.
misi foTlebi mdidaria Semdegi nivTierebebiT: mineralebiT-kalciumiT, manganumiT,
ftoriT, fosforiT, kobaltiT,
aluminiT; vitaminebiT- C, B6, K,
beta karotiniT, riboflaviniT,
nikotinis mJaviT.
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stevia miekuTvneba rTulyvavilovanTa ojaxs da orlebnianTa klass. cnobilia mcenaris 200-mde saxeoba, magram
samkurnalo TvisebebiT mxolod Stevia Rebaudiana Bertoni gamoirCeva, romlis samSoblo samxreT amerikaa, kerZod paragvai. igi mravalwliani
balaxovani kulturaa, zamTarSi
xmobadi da gazafxulze ganaxlebadi saxiT. Tavis samSobloSi mcenare 130 santimetrs aRwevs.
CvenSi ZiriTadad mwvane dakalmebiT mravldeba.
saqarTveloSi
stevias
kulturaze muSoba daiwyo jer
kidev gasuli saukunis 80 - iani
wlebidan, romelzec muSaobdnen gamoCenili mecnierebi da
am dargis specialistebi. Cemi
sadoqtoro disertaciis Temac,
stevias agroteqnologias kerZod: stevias biologiuri niSanTvisebebis, zrda-ganviTarebis, gamravlebisa da mosavlianobis sakiTxebs exeba. bsu-s fitopaTologiisa da biomravalferovnebis institutSi, Cvens
mier dResac grZeldeba muSaoba,
specialurad gamoyofil sacdel-sademonstracio nakveTSi,
sadac mimdinareobs intensiuri
kvlevebi stevias mcenareze.

წყალი და ადამიანის ჯანმრთელობა
მედიკოსთა აზრით დილაობით,
უზმოზე, თბილი წყლის დალევა
ადამიანის ორგანიზმისთვის უღარესად სასარგებლოა. იგი ხელს
უწყობს კუჭ-ნაწლავის ნორმალურ
მუშაობას, უზრუნველყოფს საკვების ადვილად გადამუშავებას
და მონელებას, ხსნის კუჭში შეკრულობას. თბილი წყლის მიღება
კარგია მუცლის შეკრულობისა და
გაუწყლოების აღმოსაფხვრელადაც. ამასთანავე იგი ხელს უწყობს
ორგანიზმის გაწმენდას ტოქსინებისგან (მომწამვლელი ნივთიერებებისგან).
თბილი წყალი აფართოებს სისხლძარღვებს და ამით აუმჯობესებს
სისხლის მიმოქცევას ორგანიზმში. ასე რომ, სისხლის მიმოქცევის
გაუმჯობესება ერთი ჭიქა თბილი
წყლითაც შეგიძლიათ.
ვიდრე წყლის სმის წესების განხილვას დავიწყებდეთ, აქ კიდევ
ვაგრძელებთ საუბარს წყლის სხვა
დანიშნულებათა შესახებაც. წყლის
სმა ხელს უწყობს წონაში კლებას.
კვების დაწყებამდე 15-20 წუთით
ადრე წყლის დალევა ავსებს კუჭს
და ადამიანს მაძღრობის შეგრძნებას უჩენს, რის გამოც ის ნაკლებ
საკვებს მიირთმევს.
მნიშვნელოვანია აგრეთვე ცხელი წყლის დალევაც. ნორმალური (არა მდუღარე) ცხელი წყალი
ზრდის სხეულის ტემპერატურას,
რაც ხელს უწყობს ოფლის მოდინებას. ოფლის გამოსვლა ორგანიზმიდან ტოქსინების გამოსვლას
ნიშნავს. ცხელი წყლისა და ლიმონის წვენის ერთად მიღება ადამიანს წონის დაკლებაში ეხმარება.
წყლის ნორმალური რაოდენობით
მიღების ერთი მნიშვნელოვანი
შედეგია ისიც, რომ იგი აფერხებს
კანის დაბერებას. ცნობილია, რომ
ადამიანის კანი 30%-ით წყლისგან შედგება. დეჰიდრატაცია (გაუწყლოება) კი კანის აქერცვლასა და
გამოშრობას იწვევს. ადამიანს გამომშრალ კანზე მარტივად უჩნდება ნაოჭები, რადგან ამ დროს კანი
ნაკლებად ელასტიკურია. მათთვის,
ვისაც გამომშრალი კანი აქვთ,
თბილი წყალი კანის ტენიანობას
შეუწყობს ხელს, თან ანელებს ნაოჭების წარმოქნის პროცესს (გაზეთი

“რეზონანსი”, 4 თებერვალი, 2016).
აქ კიდევ უნდა დავიმოწმოთ ერთი
თვალსაზრისი
ადამიანისათვის
წყლის სასიცოცხლო მნიშვნელობის შესახებ: „წყალი ორგანიზმის
თითოეულ უჯრედშია და მისი წილი
სხეულის მასის 70 პროცენტს შეადგენს. ის ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნივთიერებაა ჰაერის
შემდეგ. ამიტომ მისი დეფიციტი
ადამიანს მტკივნეულად გადააქვს
’’ (ჟურნალი „ოჯახის მკურნალი“,
ივლისი, 2020, გვ. 24).
ადამიანის
ორგანიზმისთვის
წყლის მნიშვნელობის ამ ზოგადი
განხილვის შემდეგ, გთავაზობთ
წყლის ყოველდღიური სმის წესებს, რომელთა დაცვა აუცილებელია
თქვენი ორგანიზმის ჯანმრთელობისათვის.
1. დილას, ლოგინიდან ადგომისთანავე, უნდა დალიოთ დიდი
ჭიქით თბილი წყალი. თუ ადგომას
დააგვიანებთ, ასეთი წყალი უნდა
დალიოთ საუზმემდე ნახევარი საათით ადრე.
2. საუზმის შემდეგ, 2 საათის
განმავლობაში, წყალი არ უნდა
დალიოთ. ამის შემდეგ, სადილობამდე ეცადეთ დალიოთ რამდენიმე
ჭიქა წყალი, ხოლო სადილის წინ
ნახევარი საათის განმავლობაში
აღარ დალიოთ წყალი. სადილობის
შემდეგ, ისევ 2 საათის მანძილზე,
შეაჩერეთ წყლის სმა. ამ დროის
გასვლის შემდეგ, ვახშმობამდე განაგრძეთ წყლის სმა (დროის მცირე
მონაკვეთებით). სასურველია ივახშმოთ საღამოს 7-დან 8 საათამდე და შეწყვიტოთ წყლის სმაც;
თუ ვახშმის შემდეგ ადრე (23-24

საათამდე) არ დაწვებით და გაგიჩნდათ შიმშილის გრძნობა, ჭამეთ
მხოლოდ ხილი. ხილის ჭამა სასარგებლოა დღისითაც, ოღონდ კვების რეჟიმთან თანხმობით (ხილი
არ უნდა მიირთვათ სხვა საკვებთან
ერთად). ვახშმის შემდეგ, დაწოლამდე თუ გაგიჩნდათ წყურვილის
შეგრძნება, შეგიძლიათ დალიოთ
ჩვეულებრივი ან მწვანე ჩაი (მისაყოლებლის გარეშე). თუ ამ დროს
ყავას მიირთმევთ, მიაყოლეთ წყალი ან კომპოტი. თუ აქ დასახელებული სამი სასმელიდან არც ერთს
არ მიირთმევთ, მაშინ დალიეთ ჩვეულებრივი წყალი, ოღონდ ნორმალური ტემპერატურის.
3. სასმელი წყალი უნდა შეესაბამებოდეს ორგანიზმის ტემპერატურას, ამიტომ ეცადეთ ყოველთვის უარი თქვათ მაცივარში
შენახულ წყალზე. უარი თქვით
წყლის დალევაზე ჭამის პროცესშიც (იმიტომ, რომ თუ ასეთი წყალი
ოდნავ ცივია, აბრკოლებს საჭმლის
მონელებას). წყლის სმის კულტურა
ძველ ინდოეთში ჩამოყალიბდა და
ამ საქმეში დიდი როლი ინდოელმა
იოგებმა ითამაშეს.
4. წყლის სმის ყოველდღიური ნორმები ასეთია: მცირე ან
საშუალო
წონის
ადამიანებმა
უნდა დალიონ ერთ–ნახევრიდან
2 ლიტრამდე წყალი, მძიმე წონის
ადამიანებმა – 3 ლიტრზე მეტი. ეს
მაჩვენებელი წელიწადის დროის
მიხედვით გარკვეულად იცვლება
- ცხადია, ზაფხულში მეტი სითხე
უნდა მივიღოთ, ვიდრე ზამთარში.
სასმელი ჭიქით წყლის ერთჯერადი
დალევა ხდება არაერთდროულად

– ყლუპებით.
5. კიდევ ერთი ასეთი რჩევა: საჭმელი ყოველთვის ჭამეთ გაძღომამდე. გადაძღომა იწვევს წონაში
მატებას და ხელს უშლის კუჭ-ნაწლავის ნორმალურ მუშაობას, წარმოშობს სხვა პრობლემებსაც. კვებაზე აქ იმიტომ ვლაპარაკობთ, რომ
წყლის სმა ძირითადად მასთან
არის დაკავშირებული.
6. აქამდე წყლის სმის წესებს
ჩვენ განვიხილავდით დღეში სამჯერად კვებასთან კავშირში (საუზმე,
სადილი, ვახშამი). მაგრამ არიან
ადამიანები, რომლებიც იკვებებიან მცირე ულუფებით დღეში 4-ჯერ,
ან 5-ჯერ. ასეთი ადამიანებისთვის
წყლის სმის წესები განსხვავებულია ზემოთ განხილულისაგან.

დღეში ოთხჯერად კვებაზე გადასულმა ადამიანებმა ყოველი ჭამის
შემდეგ 1 საათით უნდა შეაჩერონ
წყლის სმა, შემდეგ გააგრძელონ
მომდევნო კვებამდე. ხოლო მათ,
ვინც ხუთჯერად კვებაზეა გადასული, ყოველი ჭამის შემდეგ, 40-50
წუთით უნდა შეაჩერონ წყლის სმა.
ამ დროის გასვლის შემდეგ, ჩვეულებრივ გრძელდება ჭიქით წყლის
სმა, იმის გათვალისწინებით დღეში
რამდენი წყალი უნდა დალიოს ამ
ადამიანმა (2 თუ 3 ლიტრი).
გისურვებთ წყლის სმისა და
კვების წესების დაცვაში წარმატებებს და მტკიცე ჯანმრთელობას!

რომან ზოსიძე,
იოგას კონსულტანტი

profesor rezo jabniZis
saaxalwlo milocva
gilocavT damdeg axal
wels, universitetis yvela Taobas,
profersor-maswavleb
lebs,
student-axalgazrdobas da TanamSromlebs. 2021
weli yofiliyos ufro meti
warmatebis, bednierebis, survilebis asrulebis da mSvidobis
momtani.
universitetis yoveli axali
warmateba - gamarjveba CvenTvis
sasixaruloa,
gansakuTrebiT
maRalkvalificiuri kadrebis
momzadebis saqmeSi. amisTvis
studentebs yvela piroba gaaCniaT - keTilmowyobili saswavlo-samecniero kabinet-laboratoriebi, naTeli auditoriebi,
sadac swavla da Sroma sasiamovno da saxalisoa. es didi miRwevebi pativTan erTad udidesi gamowvevacaa.
dRes msoflioSi arsebulma pandemiiT gamowveulma problemebma, kidev erTxel gvagrZnobina siZneleebis daZlevis,
Tanadgomisa da mSvidobis fasi. warmoudgenelia universitetis, iseve rogorc qveynis normaluri ganviTareba mSvidobisa da stabilurobis gareSe. visurvebdi, gamTlianebis, gaerTianebis, warmatebuli da pozitiuri siaxleebiT gamorCeuli
weli yofiliyos yvela TqvenTaganisaTvis.

soflis meurneobis mecnierebaTa
doqtori, profesori
r. jabniZe
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Soba-axal wels gilocavT

uCveulo Soba- axali weli
dgeba Cvens planetaze... uCveulo
da erTob undobari... aba, ra kalandobaa, xonCiT xeldamSvenebuli mekvle Tu ar SemoaRebs
karebs da ar SemogvZaxebs: „
- Semovdgi fexi, gwyalobdeT
RmerTi! fexi - Cemi, kvali - angelozisa!“-o...
diax, uCveulo da undobaria es Seketiloba da, Tundac
droebiTi gaucxoveba, ustumroba da umaspinZloba qarTvelisaTvis!... odiTgan aTasi
juris mtrebTan guluSiSrad
mebrZolebs, uxilav mterTan
Serkinebis es mZime xvedric
gvergo... Soba-axali welic
moaxlovda da, bunebrivia, am
dros kidev ufro cxovelmyofeli gaxdeba Cvens uZveles
genSi Caqsovil- Cabudebuli
TviTgadarCenis unari, „WirTa
Tmenisa“ da „Wirsa Sigan gamagrebis“ ubadlo niWi. diax, uaresic
gvinaxavs, magram „ar dagvikvne-

2021 წელი ხარის მმართველობის წელი იქნება.
ექპერტებმა წინასწარი
პროგნოზი უკვე გააკეთეს
იმის შესახებ თუ რას უნდა
ველოდეთ ცხოვრების ამა
თუ იმ სფეროში.
ხარის წელში ენერგეტიკისა და ცხოვრებისეული ტონუსის
ამაღლება მოგვიწევს. ეს ძალიან ენერგო-ხარჯიანი პერიოდი
იქნება როდესაც ძალიან ბევრი
გაუთვალისწინებელი მოვლენა
მოხდება, შესაბამისად აღარ მოიწყენთ.
2021 წლის მახასიათებლები
აღმოსავლურ ჰოროსკოპში
მნიშვნელოვანია თუ რომელს
სტიქიაში ხვდება წელი. 2021
წელს ხარი თეთრი ფერის იქნება, შესაბამისად წელიწადს მეტალის ენერგეტიკას ექნება.
ხარი – წინსვლის და სერიოზული ცხოვრებისეული ცვლილებების სიმბოლოა. მეტალი სულის
სიმტკიცეს, ხელშეუხებლობის და
გამძლეობის ნიშანია. ეს ნიშნავს,
რომ 2021 წელს სხვადასხვა სიტუაციების წინაშე აღმოჩნდებით,
რომლებშიც ნებისყოფის და გამარჯვების სურვილის დემონსტრირება მოგიწევთ.
ყველაზე წარმატებული ადამიანები იქნებიან ისინი, ვისაც
ურყევი და ამბიციური ხასიათი
აქვთ, ადამიანები რომლებიც
მედგრად მიიწევენ წინ და გზაზე
ყველა წინაღობას ანადგურებენ.
ამასთანავე სასურველია გარშემომყოფთა დახმარება არ გამოიყენოთ და მეტად გამოვლინოთ
დამოუკიდებლობა. ეს ეხება არა
მხოლოდ კარიერასა და ფინანსებს, არამედ ცხოვრების ყველა
სფეროს.

sia!..“ arc amJamindel Jamianobas movuxriT qeds; Cven xom is
eri varT, yoveli gasaWiridan
feniqsiviT rom wamovimarTebodiT xolme, vaSenebdiT, vqmnidiT... axlac aseve gvmarTebs!
gavixsenoT, rom tradiciulad
saqarTveloSi ojaxs ori mekvle hyavda: „kargi fexis“ mqone
gareSe piri da ojaxis wevri, umTavresad - ufrosi mamakaci. maS,
Cvenve viyoT sakuTar ojaxTa
mferxavebi da omaxianad SevZaxoT: „Semovdgi fexi!..“
am sastik Jamianobas xevsurebis gmiroba - vaJkacobisa
da windaxedulobis erT-erTi magaliTi unda SegaxsenoT:
meTvramete saukuneSi piriqiTa xevsureTis sofel anators
„Jami“,anu Savi Wiri, moedo.
soflis mkvidrebma gaugonari
moqalaqeobrivi
gmiroba gamoiCines - aages akldamebi da
yoveli daavadebuli Tavisi
fexiT midioda akldamaSi da iq

eloda sikvdils. xalxma fici
dado, rom aravin gascdeboda
soflis sazRvars, safrTxes ar
Seuqmnidnen mezobel soflebs.
es fici anatorelebma pirnaTlad Seasrules; Tavadve darajobdnen yvela gasasvlels,
raTa aravis SesCenoda macTuri
eSmaki...modarajeebs,
rogorc
gadmogvcemen, Tofebi datenili hqondaT, magram anatoris
gayuCebuli sivrcis mdumareba
tyviis gasrolis eqos ar daurRvevia... aravin cdila, Jamiani
soflidan gaqceuliyo da moZmeTa dasnebovnebis mizezi gamxdariyo; es ki aramarto mezobeli soflebis, aramed sruliad
saqarTvelos gadarCenis tolfasi iyo. akldamebisaken mimaval xevsurebs Tan mihqondaT
Conguri da vaJkacurad, simReriT egebebodnen sikvdils...
ai, kidev erTi uaRresad tkiviliani da, amave dros, udidesi
samomavlo muxtiT aRsavse „da-

natovari“ anatorelTa Jamianobis istoriidan: erT-erT akldamaSi gamorCeulad moCans akvanze gadamxobili qalis ConCxi
- momakvdinebeli senis gamo akldamas Sexiznuli xevsuri deda
mainc sicocxlis gadasarCenad
ibrZoda, Cvils apurebda da
sikvdilmac am viTarebaSi miuswro...
es mravlismetyveli magaliTebi Jamianobisdroindeli
anatoreli xevsurebisa CvenTvis
da, albaT, mTeli kacobriobisaTvis, yuradsaRebi unda iyos!
- Jamianobisas kidev ufro meti
ZalisxmeviT unda movufrTxildeT erTmaneTs, Cvens momavals,
viswavloT, viSromoT, viRvawoT, ar SevuSindeT udroobis
am mkacr gamocdas!
Soba-axal wels vulocav
Cvens mSobel xalxs, mSobliur
universitets, Cems uZvirfases
kolegebsa da
monatrebul
studentebs! mjera amJamindeli

ras gvimzadebs

xaris (2021)
სამსახური, ფინანასები და
საქმეები აღმოსავლური კალენდრის მიხედვით
მეტალის ხარი – იდეალური დროა იდეების განვითარებისთვის, ბიზნესის გახსნისთვის,
ახალი სამსახურის ძებნისთვის.
სანამ წინსვლას დაიწყებთ ძალიან მნიშვნელოვანია
მიმართულება განსაზღვროთ.
თუ
ამას არ გააკეთებთ,
ბევრ დროსა და ენერგიას
ტყუილად დახარჯავთ. სწორედ
ამიტომ ექპერტები ყველა ადამიანს
გვირჩევენ ჯერ მიზნები დავსახოთ
და შემდეგ დავგეგმოთ საქმეები.
თუ გარისკავთ და რამდენიმე
საქმეს ერთად შეუდგებით შეიძლება არასწორ გზას დაადგეთ. 2021
წელს სწრაფად მაგრამ, გათვლებით უნდა იმოქმედოთ.
2021 წელი იდეალური პერიოდია ძვირადღირებული საყიდლებისთვის. შეგიძლიათ თამამად შეიძინოთ ყველაფერი რაც გადაადგილებასთან არის დაკავშირებული,
მაგალითად ველოსიპედი ან მანქანა, დახარჯეთ ფული მოგზაურობასა და შვებულებებში. სასარგებლო
იქნება ფულის ახალ გამოცდილებებსა და ემოციებში დაბანდება.
ეს წელი შეიძლება სრულიად
კონკურენტული აღმოჩნდეს. ბევრი ადამიანი მოისურვებს სხვებზე
უკეთესად წარმოაჩინოს თავი და
აჯობოს ყველას. მიზანი არა წარმატების მიღწევა არამედ სხვე-

redaqtori

ioseb sanikiZe
specialisti

nestan mamuWaZe

weli

ბისთვის ჯობნა იქნება, ეს კი საკმაოდ არამომგებიანი პოზიცია იქნება
მომავალ წელს და ნეგატიურად აისახება თქვენს პროდუქტიულობასა
და ჯანმრთელობაზე.
ურთიერთობები და სიყვარული
2021 წელს
2021 წელი სიყვარულისთვისაც

აქტუალური წელი იქნება. თუ ვინმე
მოგეწონებათ, აჯობებს პირდაპირ
განაცხადოს თქვენი სიმპათიებისა
და სურვილების შესახებ. მომავალს
წელს თამაშები და თავის მოჩვენება საკმაოდ ნეგატიურ შედეგებს
მოგიტანთ. ხარის წელში კარგია ხელის თხოვნა. ოჯახურ ცხოვრებაში,

gansacdelisagan kidev ufro
gaZlierebulni gamovalT da
sul male kvlavac avaxmaurebT
Cvens didebul codnis taZars Cvens qaTqaTa universitets!
es
uCveulo
Soba-axali
weli aWaris zepirsityvierebaSi
gavrcelebuli dalocviT minda
mogilocoT, Zvirfaso adamianebo:
			
iyaviT kargi, Tvaladi,
gulad-puradi,tanadi!
RmerTma mogceT puri, wyali,
keriaSi - nakverCxali!
jani - mrTeli, guli -brZeni,
sityva -neli, saqme -Cqari!
guli -mxiaruli,xelSi- Wianuri,
jibeSi -fuli, beRelSi-puri,
maranSi-RviniT savse Wuri!

Tina SioSvili ,
profesori

მეგობრებთან და ახლობლებთან
კი ყველაზე მთავარი ტყუილისა
და ფარისევლობისგან თავის შეკავება იქნება. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება წყენასა და
ნეგატივს გადაეყაროთ.
თუ ხარის წელში რომელიმე
ადამიანთან ურთიერთობისას
ნეგატივს იგრძნობთ, აჯობებს დიდხანს არ გაწელოთ და
სწრაფად დაამთავროთ მსგავსი
ტიპის ურთიერთობები. მომავალს წელს ადამიანები უფრო
ნაკლებად დაიწყებენ ტყუილებს
და სიმართლის დაფარვას, თავს
უფლებას მისცემენ უფრო თამამად გამოაჩინონ ემოციები და
მეტად ფეთქებადები გახდებიან.
განწყობა და ჯანმრთელობა
აღმოსავლური კალენდრით
ამ კუთხით ყველაფერი მარტივად
იქნება. საჭიროა საკუთარ სურვილებს
მიყვეთ, მაგრამ ეს
იმპულსებზე ბრმად
მიყოლად არ გადააქციოთ. აუცილებელია ენერგიის და დროის
სიფრთხილით ხარჯვა, პრიორიტეტების სწორად განაწილება.
თუ ძალიან ბევრს იმუშავებთ და ძალიან დაიღლებით, შეიძლება იღბალი
დაკარგოთ. ხარის წელში
ძალების სწრაფი შემოდინება ხდება, თუმცა თუ
ამას სწორად არ გამოიყენებთ, გადინებაც ასევე სწრაფად
შეიძლება მოხდეს. ყურადღება
მიაქციეთ ჯანმრთელობას და არ
დაგავიწყდეთ დასვენება.

წყარო: ინტერნეტი

