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 ქრის ტე აღ სდგა! გილოცავთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს
ყვე ლას გი ლო ცავთ აღ დგო მის ბრწყინ ვა

ლე დღე სას წა ულს… გი სურ ვებთ მშვი დო
ბას, ჯან მრთე ლო ბას, ბედ ნი ერ ებ ას, სი ხა
რულს…

აღ დგო მა უდ იდ ესი ქრის ტი ან ული დღე
სას წა ულია, რო მე ლიც აღ ინ იშ ნე ბა ახ ალი 
სტი ლით 4 აპ რილ სა და 8 მა ისს შო რის 
ქრის ტეს მკვდრე თით აღ დგო მას თან და
კავ ში რე ბით.აღ დგო მას წინ ყვე ლა ზე დი დი 
და მძი მე მარ ხვა უს წრებს. დღე სას წა ულ ის 
შე სახ ვედ რად მორ წმუ ნე ები სუ ლი ერ ად ემ
ზა დე ბი ან.გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა 
ბო ლო კვი რას ენ იჭ ება.აღ დგო მამ დე ერ თი 
კვი რით ად რე ბზო ბა – ანუ ქრის ტეს იერ
უს ალ იმ ში დი დე ბით შებ რძა ნე ბა იზე იმ ება.
ორ შა ბა თი დან კი ვნე ბის კვი რე ული იღ ებს 
სა თა ვეს.ვნე ბის კვი რე ულ ში თი თოეული 
დღე გარ კვე ული მნიშ ვნე ლო ბის მა ტა რე
ბე ლია.გან სა კუთ რე ბით გა მო ყო ფენ ხუთ

შა ბათს – სა იდ უმ ლო სე რო ბის დღეს, რო
დე საც მაცხო ვა რი ზი არ ებ ის სა იდ უმ ლოს 
აწ ეს ებს და წი თელ პა რას კევს – ქრის ტეს 
ჯვარ ცმის დღეს. ეს ყვე ლა ზე მძი მე დღეა 
თი თოეული ქრის ტი ან ის ათ ვის. პა რას კე
ობ ით წით ლად ღე ბა ვენ კვერ ცხებს, რაც 
მაცხოვ რის მი ერ ჩვენ თვის დაღ ვრი ლი 
სის ხლის სიმ ბო ლოა.ვნე ბის კვი რე ულ ის 
მძი მე დღე ებ ის დაგ ვირ გვი ნე ბად კვი რა – 
მაცხოვ რის ბრწყინ ვა ლე აღ დგო მის დღე
სას წა ული იქ ცე ვა. დღე, რო მე ლიც ნე ბის
მი ერი მორ წმუ ნე სათ ვის უდ იდ ესი სი ხა რუ
ლის მომ ტა ნია.

მაცხოვ რის ბრწყინ ვა ლე აღ დგო მა 12 
სა უფ ლო დღე სას წა ულს შო რის ყვე ლა ზე 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია. ამ დღეს ქრის ტე მკვდრე
თით აღ სდგა და ად ამი ან ები პირ ველ ქმნი
ლი ცოდ ვის გან და იხ სნა. მხო ლოდ ამ ის შემ
დეგ გა იღო ად ამი ან თათ ვის სა მოთხის ბჭე. 

ად ამ ის მოდ გმის მხსნე ლად მოვ ლე ნილ მა 
მაცხო ვარ მა გოლ გო თას მთა ზე ჯვარ თან 
ერ თად კა ცობ რი ობ ის ცოდ ვა ზი და.ოთხი ვე 
სა ხა რე ბის თა ნახ მად, ღმრთის მშობ ლის გან 
უბ იწ ოდ შო ბი ლი ქრის ტეს ჯვარ ცმა პა რას
კევს, ებ რა ელ თა პა სე ქის დღე სას წა ულ ზე 
აღ ეს რუ ლა. ეს უდ იდ ესი მწუ ხა რე ბის დღეა 
ნე ბის მი ერი მორ წმუ ნე სათ ვის. თუმ ცა მე
სა მე დღეს – კვი რას მწუ ხა რე ბას სი ხა რუ
ლი ენ აც ვლე ბა და ქრის ტი ან ები მაცხოვ
რის ბრწყინ ვა ლე აღ დგო მას ზე იმ ობ ენ.

325 წელს ნი კე ის პირ ვე ლი მსოფ ლიო სა
ეკ ლე სიო კრე ბის გა დაწყვე ტი ლე ბით, დღე
სას წა ულ ის თა რი ღის გა მოთ ვლა გა ზაფხუ
ლის ბუ ნი ობ ის (დღი სა და ღა მის თა ნას წო
რო ბა) მი ხედ ვით ხდე ბა. ბუ ნი ობ ის შემ დეგ, 
სავ სე მთვა რის მომ დევ ნო კვი რას მორ წმუ
ნე ები აღ დგო მის ბრწყინ ვა ლე დღე სას წა
ულს ზე იმ ობ ენ.

 დე და ენ ის დღე
ქარ თუ ლი ენ ის დღის აღ სა ნიშ ნა ვად შო

თა რუს თა ვე ლის დარ ბაზ ში რსუს პრო
ფე სორმას წავ ლებ ლე ბი, სტუ დენ ტე ბი და 
მწერ ლე ბი შე იკ რიბ ნენ. უნ ივ ერ სი ტე ტე
ლებ მა და სა ზო გა დო ებ ის წარ მო მად გენ

ლებ მა 1978 წლის 14 აპ რილ სა და 26 მა ისს 
გან ვი თა რე ბუ ლი მოვ ლე ნე ბი გა იხ სე ნეს 
და მშობ ლი ური ენ ის სიწ მინ დის დაც ვის 
აუც ილ ებ ლო ბა ზე ისა უბ რეს. 33 წლის წინ 
ქარ თველ მა ერ მა არ და უშ ვა საბ ჭო თა 
კონ სტი ტუ ცი ის 78ე მუხ ლში იმ ცვლი ლე
ბის შე ტა ნა, რომ ლის მი ხედ ვი თაც ქარ თუ
ლი ენა სა ხელ მწი ფო ენ ის სტა ტუსს კარ
გავ და. ღო ნის ძი ება აჭ არ ის გა ნათ ლე ბის, 
კულ ტუ რი სა და სპორ ტის სა მი ნის ტროს, 
ორ გა ნი ზა ცია “კავ კა სი ონ ისა” და შო თა 
რუს თა ვე ლის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე
ტის ხელ შეწყო ბით გა იმ არ თა. შეხ ვედ რის 
დას რუ ლე ბის შემ დეგ პრო ფე სორმას წავ
ლებ ლებ მა და სტუ დენ ტებ მა ილია ჭავ ჭა
ვა ძის ძეგ ლი ყვა ვი ლე ბით შე ამ კეს.

 9 აპ რი ლი
შო თა რუს თა ვე ლის სა ხელ მწი ფო უნ ივ

ერ სი ტე ტის პრო ფე როსმას წავ ლებ ლებ
მა და სტუ დენ ტებ მა პა ტი ვი მი აგ ეს 1989 
წლის 9 აპ რილს მთავ რო ბის სა სახ ლეს თან 
სა ქარ თვე ლოს და მო უკ იდ ებ ლო ბი სათ ვის 
და ღუ პულ გმი რებს. 9 აპ რი ლის მოვ ლე
ნე ბის ამ სახ ვე ლი ფო ტოქ რო ნი კის ჩვე ნე
ბის შემ დეგ საპ რო ტეს ტო აქ ცი ის უშუ ალო 
მო ნა წი ლე ებ მა ამ დღის მნიშ ვნე ლო ბა და 
შე დე გე ბი შე აფ ას ეს. უნ ივ ერ სი ტე ტე ლებ
მა ზღვის პი რა პარ კში მე მო რი ალი ყვა ვი
ლე ბით შე ამ კეს და სან თლე ბი და ან თეს. 22 
წლის წინ ქვეყ ნის თა ვი სუფ ლე ბას 21 ად
ამი ან ის სი ცოცხლე შე ეწ ირა. 1991 წლის 

9 აპ რილს მა შინ დელ მა უზ ენა ეს მა საბ ჭომ 
ეს თა რი ღი სა ქარ თვე ლოს და მო უკ იდ ებ
ლო ბის აღ დგე ნის დღედ გა მო აცხა და.

იწყე ბა სტუ დენ ტთა და საქ მე ბის მიზ ნობ რი ვი პროგ რა მა
ქა ლაქ ბა თუ მის მე რი ის ახ ალ გაზ

რდო ბის საქ მე თა გან ყო ფი ლე ბის წარ
მო მად გენ ლებ მა უნ ივ ერ სი ტე ტის სა აქ
ტო დარ ბაზ ში სტუ დენ ტთა და საქ მე ბის 
მიზ ნობ რი ვი პროგ რა მის პრე ზენ ტა ცია 
გა მარ თეს. პროგ რა მა ში მო ნა წი ლე ობ ას 
ბა თუ მის უმ აღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო 
დ ა  წ ე  ს ე  ბ უ  ლ ე  ბ ე 
ბის 608 სტუ დენ ტი 
მი იღ ებს. მო ნა წი
ლე ები თი თოეული 
სას წავ ლებ ლის თვის 
დად გე ნი ლი კვო ტის 
ფარ გლებ ში შე ფა
სე ბის 100ქუ ლი ანი 
სის ტე მით შე ირ ჩე
ვი ან. შო თა რუს თა
ვე ლის სა ხელ მწი ფო 
უნ ივ ერ სი ტე ტი დან 
394 სტუ დენ ტი და
საქ მდე ბა. პროგ
რა მა ორ ეტ აპ ად მა ის სა და აგ ვის ტო ში 
გან ხორ ცი ელ დე ბა. ახ ალ გაზ რდე ბი ერ თი 
თვის გან მავ ლო ბა ში შა ბათკვი რას იმ
უშ ავ ებ ენ და 200 ლა რი ან ან აზღა ურ ებ ას 
მი იღ ენ. რე გის ტრა ცია 1 მა ის ამ დე ქა ლაქ 
ბა თუ მის მე რი აში (ლერ მონ ტო ვის ქ.№ 
90,18) იწ არ მო ებს.   მო ნა წი ლე თა შერ ჩე
ვა იწ არ მო ებს შემ დე გი კრი ტე რი უმ ებ ის 
სა ფუძ ველ ზე:  1.სტუ დენ ტს, რო მე ლიც 
არ ის სო ცი ალ ურ ად და უც ვე ლი ოჯ ახ ებ ის 

მო ნა ცემ თა ერ თი ან ბა ზა ში რე გის ტრი
რე ბუ ლი (სა რე იტ ინ გო ქუ ლა ტო ლია ან 
ნაკ ლე ბია 70 000ზე და მე ტია 57 000ზე) 
12 ქუ ლა;  2. სტუ დენ ტს, რო მე ლიც არ ის 
სო ცი ალ ურ ად და უც ვე ლი ოჯ ახ ებ ის მო ნა
ცემ თა ერ თი ან ბა ზა ში რე გის ტრი რე ბუ ლი 
(სა რე იტ ინ გო ქუ ლა ტო ლია ან ნაკ ლე ბია 

57 000ზე) 20 ქუ
ლა;  3. სტუ დენ ტს, 
რო მე ლიც არ ის ობ
ოლი ( დე დით და 
მა მით) 10 ქუ ლა;  
4. სტუ დენ ტს, რო
მე ლიც არ ის მრა
ვალ შვი ლი ანი ოჯ
ახ ის (4 და მე ტი) 
წევ რი — 15 ქუ ლა;  
5. სტუ დენ ტს, რო
მე ლიც არ ის იძ ულ
ებ ით გა და ად გი ლე
ბუ ლი (დევ ნი ლის) 

სტა ტუ სის მქო ნე, ან ეკ ომ იგ რან ტი — 20 
ქუ ლა;  6. სტუ დენ ტს, რო მე ლიც არ ის სა
ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ული მთლი ან ობ
ის ათ ვის ბრძო ლა ში და ღუ პუ ლის ან სა ქარ
თვე ლოს ტე რი ტო რი ული მთლი ან ობ ის ათ
ვის ბრძო ლა ში უგ ზუკ ვლოდ და კარ გუ ლად 
აღი არ ებ ულ ის შვი ლი — 15 ქუ ლა;  7. წარ
ჩი ნე ბულ სტუ დენ ტს, რომ ლის აკ ად ემი
ური მოს წრე ბა ტო ლია ან მე ტია 81ის — 8 
ქუ ლა;

ტრა დი ცი ად დამ კვიდ რდე ბა...
8 აპ რილს, ზუ რაბ გორ გი ლა ძის გარ

დაც ვა ლე ბის დღეს, პირ ვე ლად ჩა ტარ და 
“პო ეზი ის სა ათი” ღვთის მშობ ლის სა კა
თედ რო ტაძ რის ეზ ოში. აქ თა ვი მო იყ
არ ეს მწერ ლებ მა, მსა ხი ობ ებ მა, პრე სის, 
ტე ლე ვი ზი ის, რა დი ოს წარ მო მად გენ მებ
მა, სა ზო გა დო ებ ის ცნო ბილ მა სა ხე ებ მა, 
პო ეტ ებ ის ოჯ ახ ის წევ რებ მა და ნა თე სა
ვებ მა. სტუ დენ ტებ მა ყვა ვი ლე ბით შე ამ
კეს საყ ვა რე ლი პო ეტ ებ ის საფ ლა ვე ბი და 
მათ ხსოვ ნას სან თლე ბი აუნ თეს. პირ ვე ლი 
სიტყვა პრო ფე სორ მა იური ბი ბი ლე იშ ვილ
მა წარ მოთ ქვა, რომ ლის შემ დე გაც ზუ რაბ 
გორ გი ლა ძის ლექ სე ბის კითხვა ტა ში სა და 
ოვ აცი ის ფონ ზე გა იმ არ თა. 

პო ეტს მკითხვე ლი უკ ვდავ ყოფს თუ მი
სი ლექ სი ხალ ხის სუ ლის კვე თე ბის გა მომ
ხატ ვე ლია. ლექ სს ძალ და ტა ნე ბით ვერ ის

წავ ლი. ის წავ ლი და და გა ვიწყდე ბა. ლექ სი 
თა ვად უნ და იყ ოს მკითხვე ლის გუ ლის 
დამ პყრო ბი. ეს და ახ ლო ებ ით ის ეთი სი ტუ
აციაა, რო მე ლიც ტი ცი ან ტა ბი ძემ შე ნიშ
ნა და თქვა: “მე არ ვწერ ლექ სებს, ლექ
სი თვი თონ მწერს”. ზუ რაბ გორ გი ლა ძი სა 
და ფრი დონ ხალ ვა შის ლექ სე ბიც, თა ვად 
იზ იდ ავ ენ მკითხვე ლის გულს და სტუ დენ
ტი პირ ვე ლი უნ და ეხ მი ან ებ ოდ ეს პო ეტს. 
სტუ დენ ტი ლექ სის პირ ვე ლი შემ ფა სე
ბე ლი უნ და იყ ოს, პირ ვე ლი მა ყუ რე ბე ლი 
სპექ ტაკ ლი სა, ახ ალი სა ინ ტე რე სო წიგ ნის 
პირ ვე ლი წამ კითხვე ლი... 

ზუ რაბ გორ გი ლა ძის პო ეტ ური სიტყვის 
ძა ლი სა და სი ლა მა ზის შე სა ხებ ისა უბ რეს 
პო ეტ ებ მა: და ვით თე დო რა ძემ, ვახ ტანგ 
ღლონ ტმა, ცი სა ნა ან თა ძემ, ამ ირ ან ხა
ბაზ მა, ანა დუნ დუ ამ, იაშა თან დი ლა ვამ, 

ფრი დონ ხალ ვა შის ქა ლიშ
ვილ მა მე რი ხალ ვაშ მა. ით
ქვა, რომ პო ეზი ის სა ათი 
ყო ველ წლი ურ ად უნ და ჩა
ტარ დეს ამ ძვირ ფას საფ
ლავ თან.

სა მად ლო ბე ლი სიტყვე
ბი წარ მოთ ქვეს ზუ რაბ 
გორ გი ლა ძის მე უღ ლემ — 
ლე ილა და ვი თა ძემ და დამ 
ფა ტუ შა გორ გი ლა ძემ. 

17 მა ისს ფრი დონ ხალ
ვა შის “პო ეზი ის სა ათი” გა
იმ არ თე ბა...



2 აპრილი

რსუ-ს ნორ ვე გი ის ტე ლე მარ კის უნ ივ ერ სი ტე ტის 
კო ლე ჯის დე ლე გა ცია ეწ ვია

ეკო და აგ რო ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის 
ხელ შეწყო ბის მიზ ნით შო თა რუს თა ვე ლის 
სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტს ნორ ვე გი ის 
ტე ლე მარ კის უნ ივ ერ სი ტე ტის კო ლე ჯის 
დე ლა გა ცია ეწ ვია. დე ლე გა ცი ის წევ რე ბი 
ხუ თი დღის გან მავ ლო ბა ში რე გი ონ ის ტუ
რის ტულ პო ტენ ცი ალს გა ეც ნო ბი ან. ნორ
ვე გი ის სამ თავ რო ბო პრო ექ ტის ეგ იდ ით 
უმ აღ ლეს სას წავ ლებ ლებს შო რის და იგ
ეგ მა ერ თობ ლი ვი სა გან მა ნათ ლებ ლო და 

სა მეც ნი ეროკვლე ვი თი პროგ რა მე ბის გან
ხორ ცი ელ ება, ინ ოვ აცი ებ ისა და სა მე წარ
მეო სწავ ლე ბის სფე რო ში კუ რი კუ ლუ მის 
შე მუ შა ვე ბა და ტუ რიზ მის ფა კულ ტე ტის 
სტუ დენ ტე ბის სტა ჟი რე ბა. ნორ ვე გი ის ტე
ლე მარ კის უნ ივ ერ სი ტე ტი რსუს სტუ დენ
ტებს ას ევე სთა ვა ზობს ბიზ ნე სად მი ნის
ტრი რე ბის სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მას, რომ
ლის გან ხორ ცი ელ ებ აც მო მა ვა ლი სას წავ
ლო წლი დან და იწყე ბა.

სპე ცი ალ ური სას წავ ლო სო ცი ალ ური პროგ რა მა
 “სტუ დენ ტთა შე ღა ვა თე ბი სწავ ლის სა ფა სურ ში”

შო თა რუს თა ვე ლის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ
სი ტე ტის ად მი ნის ტრა ცი ის ხელ მძღვან ლის 
წარ დგი ნე ბი თა და წარ მო მად გენ ლო ბი თი საბ
ჭოს 2011 წლის 18 თე ბერ ვლის №7 გა დაწყვე
ტი ლე ბით გან ხორ ცი ელ და სპე ცი ალ ური სას
წავ ლო სო ცი ალ ური პროგ რა მა “სტუ დენ ტთა 
შე ღა ვა თე ბი სწავ ლის სა ფა სურ ში”. პროგ
რა მა ში მო ნა წი ლე ობა შე ეძ ლო წარ ჩი ნე ბულ, 
სო ცი ალ ურ ად და უც ველ, ობ ოლ, მრა ვალ შვი
ლი ანი ოჯ ახ ის წევრ, დევ ნილ, სა ქარ თვე ლოს 
ტე რი ტო რი ული მთლი ან ობ ის ათ ვის ბრძო ლა
ში და ღუ პულ თა შვი ლებ სა და შეზღუ დუ ლი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე სტუ დენ ტებს. 70 
კონ კურ სან ტი დან 20102011 სას წავ ლო წლის 
მე ორე სე მეს ტრის სწავ ლის სა ფა სურ ში შე ღა ვა თი 37 სტუ დენ ტმა მი იღო (26 სტუ დენ ტმა 
100%იანი, 1 სტუ დენ ტმა 70%იანი და 10 სტუ დენ ტმა 50%იანი).  

 
და ფი ნან სე ბუ ლი სტუ დენ ტე ბის რა ოდ ენ ობა ფა კულ ტე ტე ბის მი ხედ ვით:  

 
• გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ერ ებ ის ფა კულ ტე ტი — 23 სტუ დენ ტი; 
• სო ცი ალ ურ მეც ნი ერ ებ ათა, ბიზ ნე სი სა და სა მარ თალ მცოდ ნე ობ ის ფა კულ ტე ტი — 4 

სტუ დენ ტი;  
• ტუ რიზ მის ფა კულ ტე ტი — 1 სტუ დენ ტი; 
• სა ინ ჟინ რო-ტექ ნო ლო გი ური ფა კულ ტე ტი — 5 სტუ დენ ტი;  
• აგ რა რუ ლი ტექ ნო ლო გი ებ ისა და ეკ ოლ ოგი ის ფა კულ ტე ტი — 4 სტუ დენ ტი.  
 
სო ცი ალ ური პროგ რა მის ფარ გლებ ში სტუ დენ ტთა სა მეც ნი ერო ცენ ტრის ინ იცი ატ ივ

ით, სტუ დენ ტთა მომ სა ხუ რე ბი სა და მხარ და ჭე რის სამ სა ხუ რის და მას თან არ სე ბუ ლი 
კულ ტუ რის ცენ ტრის მხარ და ჭე რით ჩა ტარ და საქ ველ მოქ მე დო აქ ცია. აქ ცი ის ფარ გლებ
ში, სტუ დენ ტურ მა თე ატ რა ლურ მა დას მა სპექ ტაკ ლი — “ქარ თვე ლე ბი” წარ მო ად გი ნა. 
საქ ველ მოქ მე დო აქ ცი ის შე დე გად შე მო სუ ლი თან ხით და მა ტე ბით და ფი ნან სდა 9 სტუ დენ
ტი, რომ ლებ საც პროგ რა მის ფარ გლებ ში წარ დგე ნი ლი ჰქონ დათ გა ნაცხა დი და აკ მა ყო ფი
ლებ დნენ წარ მო მად გენ ლო ბი თი საბ ჭოს მი ერ დად გე ნილ კრი ტე რი უმ ებს.

მე მო რან დუ მი გერ მა ნი ის გა მო ყე ნე ბი თი მეც ნი ერ ებ ებ ის 
ევ რო პულ უნ ივ ერ სი ტეტ თან

შო თა რუს თა ვე ლის სა ხელ მწი ფო უნ
ივ ერ სი ტე ტის რექ ტორ მა, პრო ფე სორ მა 
ალი ოშა ბა კუ რი ძემ და გერ მა ნი ის გა მო ყე
ნე ბი თი მეც ნი ერ ებ ებ ის ევ რო პუ ლი უნ ივ
ერ სი ტე ტის დე კან მა სტე ფან ბეჰ რინ გერ მა 
თა ნამ შრომ ლო ბის მე მო რან დუმს მო აწ ერ
ეს ხე ლი. ხელ შეკ რუ ლე ბა ტუ რიზ მის სფე
რო ში ერ თობ ლი ვი სას წავ ლოსა მეც ნი ერო 
და გაც ვლი თი პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ელ
ებ ას, ონ ლა ინბიბ ლი ოთ ეკ ის გა მო ყე ნე ბას, 

კონ ფე რენ ცი ებ ისა და სიმ პო ზი უმ ებ ის ჩა
ტა რე ბას ით ვალ სი წი ნებს. მე მო რან დუ მის 
გა ფორ მე ბის შემ დეგ დე ლე გა ცი ის წევ რე ბი 
ტუ რიზ მის ფა კულ ტე ტის პრო ფე სორმას
წავ ლებ ლებ სა და სტუ დენ ტებს შეხ ვდნენ 
და გერ მა ნი ის გა მო ყე ნე ბი თი მეც ნი ერ ებ ებ 
ის ევ რო პუ ლი უნ ივ ერ სი ტე ტის სას წავ ლო 
პროგ რა მე ბი და მა ტე რი ალ ურტექ ნი კუ რი 
ბა ზა გა აც ნეს.

შეხ ვედ რა სა მარ თალ მცოდ ნე ობ ის სპე ცი ალ ობ ის
კურ სდამ თავ რე ბუ ლებ თან

სო ცი ალ ურ მეც ნი ერ ებ ათა, ბიზ ნე სი სა 
და სა მარ თალ მცოდ ნე ობ ის ფა კულ ტე ტის 
იურ იდი ულ მეც ნი ერ ებ ათა დე პა რატ მენ

ტის აკ ად ემი ური პერ სო ნა ლი სა მარ თლის 
სპე ცი ალ ობ ის კურ სდამ თავ რე ბუ ლებს შეხ
ვდა. ღო ნის ძი ებ ის მი ზა ნი იყო სა მარ თლის 
სპე ცი ალ ობ ის კურ სდამ თავ რე ბულ თა ჩარ
თვა სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის გან
ვი თა რე ბი სა და გა ნახ ლე ბის პრო ცეს ში. 
შეხ ვედ რა ზე მხა რე ები კურ სდამ თავ რე
ბულ თა ას ოცი აცი ის და ფუძ ნე ბა სა და ონ
ლა ინ რე ჟიმ ში თა ნამ შრომ ლო ბა ზე შე თან
ხმდნენ. მათ სა შუ ალ ება მი ეც ემ ათ წარ მო
ად გი ნონ მო საზ რე ბე ბი სა გან მა ნათ ლებ ლო 
პროგ რა მებ თან მი მარ თე ბა ში, რაც მო მა
ვალ ში სას წავ ლო პრო ცეს ზე აის ახ ება.

უნ ივ ერ სი ტე ტის N227-ე აუდ იტ ორი ას ალ ექ სან დრე
 ბე რა ძის სა ხე ლი მი ენ იჭა

რსუს აკ ად ემი ური საბ ჭოს გა დაწყვე ტი ლე
ბით, გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ
ტე ტის №227ე აუდ იტ ორი ას ცნო ბი ლი მა
თე მა ტი კო სი სა და ღვაწ ლმო სი ლი მეც ნი ერ ის 
ალ ექ სან დრე ბე რა ძის სა ხე ლი მი ენ იჭა. კლა
სი კუ რი გე ომ ეტ რი ის თვალ სა ჩი ნო წარ მო მად
გენ ლის სა ხე ლო ბის აუდ იტ ორი ის გახ სნა ზე 
უნ ივ ერ სი ტე ტის რექ ტორ მა, პრო ფე სორ მა 
ალი ოშა ბა კუ რი ძემ, პრო ფე სორმას წავ ლებ
ლებ მა, კო ლე გებ მა, მოს წავ ლე ებ მა, სტუ დენ
ტებ მა და ოჯ ახ ის წევ რებ მა აღი არ ებ ული მეც
ნი ერ ის ცხოვ რე ბა და მოღ ვა წე ობა გა იხ სე ნეს 
და მის სა მეც ნი ერო მიღ წე ვებ ზე ისა უბ რეს. 
დი დი და სა ინ ტე რე სო ცხოვ რე ბის გზა გან
ვლო ცნო ბილ მა მა თე მა ტი კოს მა ალ ექ სან დრე 
ას ლა ნის ძე ბე რა ძემ. იგი 195257 წლებ ში 
იყო ალ გებ რაგე ომ ეტ რი ის კა თედ რის უფ რო
სი მას წავ ლე ბე ლი, 1957 წლი დან გარ დაც ვა
ლე ბამ დე მა თე მა ტი კის კა თერ დის დო ცენ ტი 
და მა თე მა ტი კის დე პარ ტა მენ ტის დოქ ტო
რი, 195762 წლებ ში პე და გო გი ური ინ სტი
ტუ ტის პრო რექ ტო რი სას წავ ლო და სა მეც
ნი ერო მუ შა ობ ის დარ გში, 196271 წლებ ში 
მა თე მა ტი კის კა თედ რის გამ გის მო ად გი ლე, 
197879 წლებ ში დაწყე ბი თი გა ნათ ლე ბის, პე
და გო გი კი სა და მე თო დი კის კა თედ რის გამ გე. 
ალ ექ სან დრე ბე რა ძე და იბ ადა 1926 წლის 19 
აგ ვის ტოს ქო ბუ ლე თის რაიონიოს სო ფელ ქა
ქუთ ში. ქა ქუ თის სა შუ ალო სკო ლის დამ თავ
რე ბის შემ დეგ, 1944 წელს სწავ ლა გა აგ რძე ლა 
ბა თუ მის პე და გო გი ური ინ სტი ტუ ტის ფი ზი
კამა თე მა ტი კის ფა კულ ტეტ ზე, რო მე ლიც 
წარ ჩი ნე ბით და ამ თავ რა 1948 წელს. რო გორც 
ნი ჭი ერი, შრო მის მოყ ვა რე და წარ ჩი ნე ბუ ლი 
კურ სდამ თავ რე ბუ ლი, იმ ავე წელს სა მუ შა
ოდ და ტო ვეს მა თე მა ტი კის კა თედ რა ზე. 1949 
წლი დან ალ ექ სან დრე ბე რა ძე კრუპ სკაიას სა
ხე ლო ბის მოს კო ვის სა ოლ ქო პე და გო გი ური 
ინ სტი ტუ ტის ას პი რან ტია. მან პრო ფე სორ 
ს. ბახ ვა ლო ვის ხელ მძღვა ნე ლო ბით მო ამ ზა
და სა კან დი და ტო დი სერ ტა ცია “ერთერ თი 
ბრტყე ლი გე ომ ეტ რი ის აქ სი ომ ატ იკ ური აგ
ება”, რო მე ლიც წარ მა ტე ბით და იც ვა 1953 
წელს. ალ ექ სან დრე ბე რა ძემ 50ზე მე ტი ნაშ
რო მი და წე რა. გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა

ვია მი სი სა ხელ მძღვა ნე ლო ები: “გეგ მი ლუ რი 
გე ომ ეტ რია, რო გორც ვექ ტო რუ ლი სივ რცის 
გე ომ ეტ რია და პი რი ქით”, “ორ ად ობ ის პრინ
ცი პის შე სა ხებ ვექ ტო რულ სივ რცე ში”, “დი
ფე რენ ცი ალ ური გე ომ ეტ რი ის მოკ ლე კურ
სი”, “გეგ მი ლუ რი გე ომ ეტ რია”, “ზო გი ერ თი 
პირ ველდაწყე ბი თი სა კითხე ბი ზო გად და 
გე ომ ეტ რი ულ ტო პო ლო გი აში”, “მატ რი ცე ბი, 
დე ტერ მი ნა ტე ბი და წრფივ გან ტო ლე ბა თა 
სის ტე მე ბი”, რომ ლე ბიც სა თა ნა დო დახ მა რე
ბა სა და სარ გებ ლო ბას უწ ევს არ ამ არ ტო სტუ
დენ ტებს, არ ამ ედ გე ომ ეტ რი ის შეს წავ ლით 
და ინ ტე რე ბულ ნე ბის მი ერ მა თე მა ტი კოსს. 
სა ქარ თვე ლოს უმ აღ ლე სი სას წავ ლებ ლე ბის 
მა თე მა ტი კო სე ბი სავ სე ბით სა მარ თლი ან ად 
აღი არ ებ ენ, რომ ბა ტო ნი ალ ექ სან დრე ბე
რა ძე გახ ლდათ სა ქარ თვე ლო ში კლა სი კუ რი 
გე ომ ეტ რი ის ერთერ თი თვალ სა ჩი ნო წარ
მო მად გე ნე ლი. მის მი ერ შო თა რუს თა ვე ლის 
სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ ში და ჩვე ნი ქვეყ
ნის სხვა დას ხვა უმ აღ ლეს სას წვლებ ლებ ში წა
კითხუ ლი ლექ ცი ები, მა თე მა ტი კოს თა უმ არ ავ 
კონ ფე რენ ცი აზე გა კე თე ბუ ლი მოხ სე ნე ბე ბი 
და გა მოს ვლე ბი ყო ველ თვის იწ ვევ და მსმე
ნელ თა დიდ ინ ტე რესს. ალ ექ სან დრე ბე რა
ძის დამ სა ხუ რე ბა და ღვაწ ლი ჩვე ნი ქვეყ ნის 
და უნ ივ ერ სი ტე ტის წი ნა შე უყ ურ ადღე ბოდ 
არ დარ ჩე ნი ლა, მთავ რო ბი სა გან მი ღე ბუ ლი 
ჰქონ და მრა ვა ლი ჯილ დო, მათ შო რის ღირ სე
ბის ორ დე ნი და სა პა ტიო სი გე ლი.

შო თა რუს თა ვე ლის ერ ოვ ნუ ლი სა მეც ნი ერო ფონ დის 
სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რა

შო თა რუს თა ვე ლის ერ ოვ ნუ ლი სა მეც ნი ერო ფონ დის წარ მო მად გენ ლებ მა შო თა რუს
თა ვე ლის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის პრო ფე სორმას წავ ლებ ლებ სა და მკვლევ რებს 
ახ ალი სა ხელ მწი ფო სა მეც ნი ერო საგ რან ტო კონ კურ სე ბის პი რო ბე ბი გა აც ნეს. ფონ დის 
გე ნე რა ლურ მა დი რექ ტორ მა სულ ხან სი სა ურ მა და სა მეც ნი ერო დე პარ ტა მენ ტის ხელ
მძღვა ნელ მა ირ აკ ლი ნო სე ლი ძემ ყუ რადღე ბა იმ სი ახ ლე ებ ზე გა ამ ახ ვი ლეს, რაც ბო ლო 
პე რი ოდ ში გან ხორ ცი ელ და. გა მო ყე ნე ბი თი კვლე ვე ბის კონ კურ სის პი რო ბე ბის მი ხედ ვით 
თით ქმის გა ორ მაგ და სა ხელ მწი ფო და ფი ნან სე ბა, შე იც ვა ლა პრო ექ ტის ხან გრძლი ვო ბა, 
გა მარ ტივ და კონ კურ სში წარ სად გე ნი პრო ექ ტის დი ზა ინი და მო ნა წი ლე ობ ის თვის აუც
ილ ებ ელი პრო ცე დუ რე ბი. დო კუ მენ ტა ცი ის მი ღე ბა თით ქმის ელ ექ ტრო ნუ ლად მოხ დე ბა.

ღია პირ ვე ლო ბა მკლავ ჭიდ ში

მიმ დი ნა რე წლის დამ დეგს, ხუ ლოს 
რაიონში, ჩა ტარ და ღია პირ ვე ლო ბა მკლავ
ჭიდ ში. ღო ნის ძი ებ აში მო ნა წი ლე ობა სულ 
103მა სპორ ტსმენ მა მი იღო. შე ჯიბ რე ბა 
ხუთ წო ნით კა ტე გო რი აში გა იმ არ თა. 65 კგ. 
წო ნით კა ტე გო რი აში მე ორე საპ რი ზო ად
გი ლი და იკ ავა გია ბე რი ძემ. 75 კგ. წო ნით 
კა ტე გო რი აში ღია პირ ვე ლო ბის სა ხე ლი და 
თა სი მო იპ ოვა მე რაბ ცეცხლა ძემ. მე ორე 
და მე სა მე საპ რი ზო ად გი ლე ბი შე სა ბა მი
სად და იკ ავ ეს ფი რუზ ჭე ლი ძემ და \ან დრეი 
ფე დო რი ნოვ მა. 85 კგ. წო ნით კა ტე გო რი აში 
ღია პირ ვე ლო ბის ჩემ პი ონ ობა და თა სი მო
იპ ოვა მირ ზა აბ უს ელ იძ ემ. მე ორე და მე სა
მე საპ რი ზო ად გი ლე ბი და იკ ავ ეს გი ორ გი 
ბე რიშ ვილ მა და ახ მედ შა ვა ძემ. აბ სო ლუ
ტურ წო ნით კა ტე გო რი აში ჩემ პი ონი გახ და 
რუს ლან ქავ თა რა ძე, რო მელ საც გა და ეცა 
გა მარ ჯვე ბუ ლის თა სი და დიპ ლო მი, ხო ლო 
მე ორე ად გი ლი წი ლად მირ ზა აბ უს ელ იძ ეს 
ხვდა, რო მე ლიც დიპ ლო მით და ჯილ დოვ

და. სა ერ თო გუნ დუ რი პირ ვე ლი ად გი ლი 
შო თა რუს თა ვე ლის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ
სი ტეტ მა და იკ ავა. გუნ დის მწვრთნე ლი და
რი ნა ცეცხლა ძე გახ ლდათ.

უნ ივ ერ სი ტე ტის ფი ზი კუ რი აღ ზრდი სა 
და სპორ ტის დე პარ ტა მენ ტის სპე ცი ალ ის-
ტი 

შო თა ჯვარ თა ვა



აპრილი 3
შო თა რუს თა ვე ლის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ ში ტუ რიზ მის ფა კულ ტე ტი შე იქ მნა

2010 წლის 15 ოქ ტომ ბრის დად გე-
ნი ლე ბით, შო თა რუს თა ვე ლის სა ხელ-
მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ ში ტუ რიზ მის 
ფა კულ ტე ტი შე იქ მნა. ახ ლად ჩა მო ყა-
ლი ბე ბუ ლი ფა კულ ტე ტი სწავ ლე ბის 

თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ებ ით უკ ვე 
აღ იჭ ურ ვა. ხელ მძღვა ნე ლო ბის მი სი აც 
სწო რედ კონ კუ რენ ტუ ნა რი ანი სპე ცი-
ალ ის ტის მომ ზა დე ბაა. 

გა ზეთ “ბა თუ მის უნ ივ ერ სი ტე ტის” 
კითხვებს ფა კულ ტე ტის დე კა ნი სრუ-
ლი პრო ფე სო რი — ბა ტო ნი როს ტომ 
ბე რი ძე პა სუ ხობს. 

— უნ ივ ერ სი ტეტ ში ფა კულ ტე ტე ბის 
რე ორ გა ნი ზა ცია გან ხორ ცი ელ და. სო-
ცი ალ ურ მეც ნი ერ ებ ათა, ბიზ ნე სი სა და 
სა მარ თალ მცოდ ნე ობ ის ფა კულ ტეტს 
ტუ რიზ მი ცალ კე ფა კულ ტე ტად გა მო-
ეყო. რა გახ და ამ ის მი ზე ზი?

— ტუ რიზ მის ფა კულ ტე ტი შე იქ მნა 
შო თა რუს თა ვე ლის სა ხელ მწი ფო უნ ივ
ერ სი ტე ტის აკ ად ემი ური საბ ჭოს 2010 
წლის 15 ოქ ტომ ბრის №112 დად გე ნი
ლე ბით და წარ მო მად გენ ლო ბი თი საბ
ჭოს 2010 წლის 20 ოქ ტომ ბრის №01 
გა დაწყვე ტი ლე ბით — “რსუს სო ცი
ალ ურ მეც ნი ერ ებ ათა, ბიზ ნე სი სა და 
სა მარ თალ მცოდ ნე ობ ის ფა კულ ტეტს 

გა მო ეყ ოს ტუ რიზ მის პროგ რა მუ ლი მი
მარ თუ ლე ბა (“ტუ რიზ მის” სა ბა კა ლავ
რო და “ტუ რიზ მის მე ნეჯ მენ ტის” სა
მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ
რა მე ბი) და მის ბა ზა ზე ჩა მო ყა ლიბ დეს 
ტუ რიზ მის ფა კულ ტე ტი”. ტუ რიზ მის 
ფა კულ ტე ტი შე იქ მნა ტუ რიზ მის გან ვი
თა რე ბის პრი ორ იტ ეტ ებ იდ ან გა მომ დი
ნა რე, აჭ არ ის არ მთავ რო ბის და შო თა 
რუს თა ვე ლის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი
ტე ტის ძა ლის ხმე ვით.

22 აპ რილს ტუ რიზ მის ფა კულ ტე ტის 
პრე ზენ ტა ცია გა იმ არ თა. წარ დგი ნე
ბას აჭ არ ის მთავ რო ბის თავ მჯდო მა რე 
ლე ვან ვარ შა ლო მი ძე, ბა თუ მის მე რი 
რო ბერტ ჩხა იძე, აჭ არ ის გა ნათ ლე ბის, 
კულ ტუ რი სა და სპორ ტის მი ნის ტრი 
გია აბ ულ აძე, დიპ ლო მა ტი ური კორ

პუ სის წარ მო მად გენ ლე ბი, წამ ყვა ნი 
სას ტუმ რო ებ ის მე ნე ჯე რე ბი, დარ გის 
ექ სპერ ტე ბი, პრო ფე სორმას წავ ლებ
ლე ბი და სტუ დენ ტე ბი ეს წრე ბოდ ნენ. 
სიტყვით გა მოს ვლი სას, აჭ არ ის მთავ
რო ბის თავ მჯდო მა რემ, ლე ვან ვარ
შა ლო მი ძემ ფა კულ ტე ტის შექ მნის 
მნიშ ვნე ლო ბა ზე, პერ სპექ ტი ვებ ზე და 
ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის აუც ილ ებ
ლო ბა ზე ისა უბ რა. უნ ივ ერ სი ტე ტის 
რექ ტორ მა, პრო ფე სორ მა, ალი ოშა ბა
კუ რი ძემ, მოწ ვე ულ სტუმ რებს ფა კულ
ტე ტის მიზ ნე ბი და ამ ოც ან ები გა აც ნო. 
ფა კულ ტე ტის მი სია ტუ რის ტუ ლი მომ
სა ხუ რე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ
ტე ბის დამ კვიდ რე ბის ხელ შეწყო ბა და 
გა ნათ ლე ბის პო პუ ლა რი ზა ციაა. ას ევე, 
ტუ რიზ მი სა და მას პინ ძლო ბის დარ გი
სათ ვის მა ღალ კვა ლი ფი ცი ური სპე ცი
ალ ის ტე ბის მომ ზა დე ბა, რომ ლებ საც 
ექ ნე ბათ სა თა ნა დო თე ორი ული ცოდ
ნა, პრაქ ტი კუ ლი უნ არჩვე ვე ბი და 
კომ პე ტენ ცი ები, რაც მათ სა შუ ალ ებ ას 
მის ცემს იყ ვნენ კონ კუ რენ ტუ ნა რი ანი 
რო გორც ად გი ლობ რივ, ისე სა ერ თა
შო რი სო ტუ რის ტუ ლი მომ სა ხუ რე ბის 
ბა ზარ ზე.

— რამ დე ნად იყო მზად ტუ რიზ მის 
სპე ცი ალ ობა აკ ად ემი ური პერ სო ნა-
ლით, რომ ცალ კე ფა კულ ტე ტად ჩა მო-
ყა ლი ბე ბუ ლი ყო?

— ფა კულ ტე ტის აკ ად ემი ურ პერ სო
ნალს შე ად გენს კონ კურ სის წე სით არ
ჩეეული 1 სრუ ლი, 2 ას ოც ირ ებ ული და 
3 ას ის ტენტ პრო ფე სო რი. მოწ ვე ული 
არი ან მო წი ნა ვე პრო ფე სო რე ბი, პრო
ფე სი ონ ალი პრაქ ტი კო სე ბი და უცხო
ელი სპე ცი ალ ის ტე ბი (აშშ., გერ მა ნია 
და სხვა ქვეყ ნე ბი დან).

— ფა კულ ტეტ ზე რამ დე ნი პროგ რა-
მუ ლი მი მარ თუ ლე ბა მუ შა ობს?

— ტუ რიზ მის ფა კულ ტე ტი არ ის 
შო თა რუს თა ვე ლის სა ხელ მწი ფო უნ
ივ ერ სი ტე ტის ძი რი თა დი სას წავ ლო
სა მეც ნი ერო და ად მი ნის ტრა ცი ული 
ერ თე ული, რო მე ლიც აკ ად ემი ური თა
ვი სუფ ლე ბი სა და ინ სტი ტუ ცი ური ავ
ტო ნო მი ის პი რო ბებ ში შე იმ უშ ავ ებს და 

ახ ორ ცი ელ ებს აკ ად ემი ური უმ აღ ლე სი 
გა ნათ ლე ბის სა მი ვე სა ფე ხუ რის (ბა კა
ლავ რი ატი, მა გის ტრა ტუ რა და დოქ ტო
რან ტუ რა) და პრო ფე სი ული გა ნათ ლე
ბის სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მებ სა 
და სა მეც ნი ერო კვლე ვებს ტუ რიზ მის 
ბიზ ნე სის ად მი ნის ტრი რე ბის მი მარ თუ
ლე ბით. მო ვამ ზა დეთ მო წი ნა ვე სა გან
მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი, შე მო ვი
ღეთ ახ ალი სას წავ ლო კურ სე ბი: ტუ რო
პე რი რე ბა, შეხ ვედ რე ბის მე ნეჯ მენ ტი, 
სას ტუმ როს მე ნეჯ მენ ტი, სას ტუმ როს 
მე ნეჯ მენ ტის პროგ რა მუ ლი სის ტე მა 
(Ope ra) და სხვა. 

ტუ რიზ მის ფა კულ ტეტ ზე მოქ მე დებს 
შემ დე გი სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა
მე ბი:

პრო ფე სი ული სა გან მა ნათ ლებ ლო 

პროგ რა მა:
•	 სას ტუმ რო საქ მის წარ მო ება — 10 

თვე (IV სა ფე ხუ რი, 1 ერ ოვ ნუ ლი 
გა მოც და) 

•	 სას ტუმ რო საქ მის წარ მო ება — 10 
თვე (III სა ფე ხუ რი, სრუ ლი ზო გა
დი გა ნათ ლე ბა)

•	 სა რეს ტორ ნო საქ მის წარ მო ება — 
4 თვე (III სა ფე ხუ რი, სრუ ლი ზო
გა დი გა ნათ ლე ბა) 

•	 სა ბა კა ლავ რო სა გან მა ნათ ლებ
ლო პროგ რა მა — ტუ რიზ მი — 4 
წ.

•	 სა მა გის ტრო სა გან მა ნათ ლებ ლო 
პროგ რა მა — ტუ რიზ მი — 2 წ. 

•	 სპე ცი ალ იზ აცია: 
•	 ტუ რიზ მი სა და მას პინ ძლო ბის 

მე ნეჯ მენ ტი 
•	 ეკ ოლ ოგი ური ტუ რიზ მი
•	 კულ ტუ რუ ლი ტუ რიზ მი 
•	 რეკ რე აცი ული ტუ რიზ მი
•	 აგ რო ტუ რიზ მი
•	 სამ კურ ნა ლო ტუ რიზ მი და სა კუ

რორ ტო საქ მი ან ობა 
•	 სა დოქ ტო რო სა გან მა ნათ ლებ ლო 

პროგ რა მა — ტუ რიზ მი — 3 წ.
— 2011 წლის ერ თი ანი ერ ოვ ნუ ლი 

გა მოც დე ბის შე დე გად, სა ბა კა ლავ რო 
პროგ რა მა ზე რამ დენ სტუ დენ ტს ელ-
ოდ ებ ით?

— 20112012 სას წავ ლო წლი სათ ვის 
ტუ რიზ მის ფა კულ ტე ტი სა ბა კა ლავ რო 
პროგ რა მა ზე 100, პრო ფე სი ულ ზე (სას
ტუმ რო საქ მის წარ მო ება — 10 თვე (IV 
სა ფე ხუ რი, 1 ერ ოვ ნუ ლი გა მოც და) — 
30 სტუ დენ ტს მი იღ ებს.

— ძი რი თა დად, რამ გა ნა პი რო ბა ფა-
კულ ტეტ ზე არ სე ბუ ლი კონ კრე ტუ ლი 
სპე ცი ალ ობ ებ ის გათ ვლა? 

— არ სე ბუ ლი სა ხით უმ აღ ლე სი გა
ნათ ლე ბის სა მი ვე სა ფე ხუ რის და პრო
ფე სი ული გა ნათ ლე ბის სა გან მა ნათ
ლებ ლო პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბა გან
პი რო ბე ბუ ლია ტუ რის ტუ ლი მომ სა ხუ
რე ბის ბაზ რის თა ნა მედ რო ვე მოთხოვ
ნე ბით.

— აშ კა რაა, რომ ამ სფე რო ზე ჩვე ნი ვე 
რე გი ონ ში მოთხოვ ნა დი დია. რო გო რი 
იქ ნე ბა კურ სდამ თავ რე ბულ თა და საქ-
მე ბის არე ალი?

— ჩვენ მი ერ 
მომ ზა დე ბულ ტუ
რიზ მი სა და მას
პინ ძლო ბის დარ
გის მა ღალ კვა ლი
ფი ცი ურ სპე ცი ალ
ის ტებს ექ ნე ბათ 
სა თა ნა დო პრაქ
ტი კუ ლი უნ არჩვე
ვე ბი და კომ პე ტენ
ცი ები, რაც მათ სა
შუ ალ ებ ას მის ცემს 
და საქ მდნენ რო
გორც ად გი ლობ

რივ, ისე სა ერ თა შო რი სო ტუ რის ტუ ლი 
მომ სა ხუ რე ბის ბა ზარ ზე.

– სა ზაფხუ ლოდ, ტუ რიზ მის ფა კულ-
ტე ტის სტუ დენ ტებს სე ზო ნუ რი და საქ-
მე ბის პერ სპექ ტი ვა ექ ნე ბათ? 

— წელს 40 სტუ დენ ტს სა შუ ალ ება 
ექ ნე ბა სა ზაფხუ ლო და საქ მე ბის პროგ
რა მით იმ უშა ონ ის ეთი ცნო ბი ლი ბრენ
დის მქო ნე სას ტუმ რო ში, რო გო რი ცაა 
“შე რა ტო ნი”.

— სად გა ივ ლი ან ის ინი პრაქ ტი კას?
– ტუ რიზ მის ფა კულ ტე ტის სტუ დენ

ტე ბი პრაქ ტი კას გა ივ ლი ან ბა თუმ ში 

ტუ რიზ მის ინ დუს ტრი ის ორ გა ნი ზა ცი
ებ ში, ას ევე უცხო ეთ თა ნაც მზად დე ბა 
შე სა ბა მი სი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი.

ტუ რო პე რი რე ბა ში უნ არჩვე ვე ბის 
გა მო მუ შა ვე ბი სათ ვის სტუ დენ ტე ბი 
პრაქ ტი კას გა ივ ლი ან ტუ რიზ მის ფა
კულ ტეტ ზე არ სე ბულ “ტუ რის ტუ ლი 
სა აგ ენ ტო UNIto ur”ში, რო მე ლიც ერთ–
ერ თი ინ ოვ აცი ური სა გან მა ნათ ლებ ლო 
პრო ექ ტია.

ფა კულ ტე ტის პარ ტნი ორი ორ გა ნი
ზა ცი ებ ის არ სე ბო ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
და რე ალ ურ შე საძ ლებ ლო ბას გვაძ
ლევს ტუ რიზ მის დარ გი სათ ვის მო ვამ
ზა დოთ მა ღალ კვა ლი ფი ცი ური სპე ცი
ალ ის ტე ბი.

ფა კულ ტე ტის პარ ტნი ორი ორ გა ნი
ზა ცი ებია:
•	 GIZ სა ერ თა შო რი სო თა ნამ შრომ

ლო ბის სა ზო გა დო ება (გერ მა ნია)
•	 CIM — სა ერ თა შო რი სო მიგ რა ცი

ის ფონ დი (გერ მა ნია)
•	 აჭ არ ის ტუ რიზ მი სა და კუ რორ

ტე ბის დე პარ ტა მენ ტი
•	 აჭ არ ის არ სპორ ტი სა და ახ ალ

გაზ რდულ საქ მე თა დე პარ ტა მენ
ტი

•	 დრეზ დე ნის “ევ რო პის ბიზ ნეს
კო ლე ჯი”

•	 მი უნ ხე ნის გა მო ყე ნე ბით მეც ნი
ერ ებ ათა უნ ივ ერ სი ტე ტის ტუ
რიზ მის ფა კულ ტე ტი

•	 შა ვი ზღვის ტექ ნი კუ რი უნ ივ ერ
სი ტე ტი (თურ ქე თი, ტრა პი ზო ნი)

ფაკულტეტის დეკანი
როსტომ ბერიძე

დასასრული გვ.4



4 აპრილი

•	 სას ტუმ რო She ra ton Bat umi
•	 სას ტუმ რო — Geor gia Pal ace 

Hot el 
•	 სას ტუმ რო — ერა პა ლა სი
•	 Tur kish Air li nes
•	 TAV Geor gia 
— რო გო რია ტუ რიზ მის ფა კულ ტე-

ტის დე კა ნის სა მო მავ ლო გეგ მე ბი?
ჩვე ნი სა მო მავ ლო გეგ მე ბი მჭიდ როდ 

უკ ავ შირ დე ბა სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო
ლო გი ებ ის გა მო ყე ნე ბას და უცხო ეთ ის 
უნ ივ ერ სი ტე ტებ თან თა ნამ შრომ ლო ბის 
გან ვი თა რე ბას. 

სას ტუმ როს მე ნეჯ მენ ტის მა ღალ
ხა რის ხოვ ნად სწავ ლე ბი სათ ვის შე

ვი ძი ნეთ კომ პა ნია “Mic rosFid elio”ს 
პროგ რა მუ ლი სის ტე მა — “Ope ra”. 
აღ ნიშ ნუ ლი კომ პა ნი ის წარ მო მად გე
ნელ მა მე ცა დი ნე ობ ები ჩა ატ არა მო მა
ვა ლი ტრე ნე რე ბი სათ ვის. ამ სის ტე მით 
სარ გებ ლო ბენ სას ტუმ რო ებ ის ის ეთი 
ცნო ბი ლი ბრენ დე ბი რო გო რი ცაა: “შე
რა ტო ნი”, “რე დი სო ნი”, “ჰილ ტო ნი” და 
სხვა. 

ამ დღე ებ ში ტუ რიზ მის ფა კულ ტეტს 
ვილ ნი უს ის ბიზ ნე სის სა ერ თა შო რი სო 
სკო ლის დი რექ ტო რის მო ად გი ლე იურ
გას ვი დუ გი რი ენე და სა ერ თა შო რი სო 
სწავ ლე ბის ექ სპერ ტი მა რი უს ზა ლეს კა 
სტუმ რობ და. შეხ ვედ რა ტუ რიზ მი სა და 

სას ტუმ როს მე
ნეჯ მენ ტის სწავ
ლე ბის სფე რო ში 
გა  მოც დი ლე ბის 
გა ზი არ ებ ას ით ვა
ლის წი ნებ და. 

1317 აპ რილს 
ტუ რიზ მის ფა
კულ ტეტს სტუმ
რობს ნორ ვე გი
ის ტე ლე მარ კის 
უნ ივ ერ სი ტე ტის 
დე ლე გა ცია რომ
ლე ბიც პრო ექ ტის 
“ეკო და აგ რო 

ტუ რიზ მის გან
ვი თა რე ბის ხელ
შეწყო ბა აჭ არ აში” 
— გან ვი თა რე ბას 
ით ვა ლის წი ნებს. 
ეს პრო ექ ტი ნორ
ვე გი ის აღ ნიშ ნულ 
უნ ივ ერ სი ტეტ ში 
ჩვე ნი სტუ დენ ტე
ბის სწავ ლე ბა საც 
ით ვა ლის წი ნებს.

ას ევე, 1822 
აპ რილს ფა კულ
ტეტს გერ მა ნი ის 
სა მი უნ ივ ერ სი
ტე ტის — მი უნ ხე
ნის, დრეზ დე ნის 
და ჰამ ბურ გის დე ლე გა ცია (ტუ რიზ მის 
ფა კულ ტე ტე ბის დე კა ნე ბი) სტუმ რობს. 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია ურ თი ერ თშე
თან ხმე ბის მე მუ რან დუმ ზე ხელ მო წე
რა, რო მე ლიც სტუ დენ ტთა გაც ვლის 
პროგ რა მა საც ით ვა ლის წი ნებს.

ამა წლის 45 ივ ნისს და გეგ მი ლია II 
სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ეროპრაქ ტი
კუ ლი კონ ფე რენ ცი ის “ტუ რიზ მი: ეკ ონ
ომ იკა და ბიზ ნე სი” ორ გა ნი ზე ბა, რო მე
ლის აჭ არ ის ტუ რიზ მის პო ტენ ცი ალ ის 
წარ მო ჩე ნას და წინ სვლას ით ვა ლის წი
ნებს.

ჩვე ნი წარ მა ტე ბის სა ფუძ ველს წარ
მო ად გენს: სწავ ლე ბის თა ნა მედ რო ვე 
მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბა, საქ მი ან წრე
ებ თან ურ თი ერ თო ბა, სწავ ლე ბის პრო
ცეს ში მო წი ნა ვე პრო ფე სო რე ბის, პრო
ფე სი ონ ალი პრაქ ტი კო სე ბის და უცხო
ელი სპე ცი ალ ის ტე ბის მო ნა წი ლე ობა, 
რაც პრაქ ტი კის მოთხოვ ნებ თან სას
წავ ლო პროგ რა მე ბის მუდ მი ვი შე თა
ნაწყო ბის სა შუ ალ ებ ას მოგ ვცემს.

ჩვენ ვის წრაფ ვით ვი ყოთ უკ ეთ ეს ები! 

მალ ხაზ ჩო ხა რა ძე

ხან ძთა — ძი ებ ანი და მო საზ რე ბე ბი
მა სა ლე ბი დო კუ მენ ტუ რი ფილ მის სცე ნა რის თვის

(გაგ რძე ლე ბა. და საწყი სი იხ. “ბა თუ მის უნ ივ ერ სი ტე ტი №/№ 8, 9, 10, 11, 2010 წ.)

IX. ის ევ მო საზ რე ბე ბი არ გუ მენ ტე ბის შე სა ხებ და გა მო

რო გორც უკ ვე ვთქვი, ხან ძთის ად გილ
მდე ბა რე ობ ას თან და კავ ში რე ბით თა ნა მედ
რო ვე ქარ თვე ლო ლო გი აში ორი მო საზ რე ბა 
არ სე ბობს. ის იც ცხა დია, რომ ნუ კასაყ და
რიც და ქვე მო ფორ თის ეკ ლე სი აც ერთ ზო
ნა ში, ერ თმა ნე თის მახ ლობ ლად, 34 კი ლო
მეტ რის და შო რე ბით მდე ბა რე ობ ენ, ამ იტ ომ 
უმ რავ ლე სო ბა არ გუ მენ ტე ბი სა, რო მელ თაც 
მეც ნი ერ ები იყ ენ ებ ენ თა ვი ან თი პო ზი ცი ის 
გა სამ ყა რებ ლად, მეტნაკ ლე ბი ალ ბა თო ბით 
გა მოდ გე ბა რო გორც ერ თი, ას ევე მე ორე 
ვერ სი ის სა სარ გებ ლოდ. თუმ ცა, უნ და ვა
ღი არ ოთ ის იც, რომ ზო გი ერთ შემ თხვე ვა
ში ნუ კასაყ დრის “უპ ირ ატ ეს ობა” აშ კა რაა. 
გან ვი ხი ლოთ კონ კრე ტუ ლი მა გა ლი თე ბი:

1. პავ ლე ინ გო როყ ვა წყა რო ებ ზე დაყ
რდნო ბით სავ სე ბით სა მარ თლი ან ად მი უთ
ით ებს, რომ:

კლარ ჯე თის 12 სა ვა ნე ტე რი ტო რი ულ ად 
ერთ ზო ნა ში იყო მოქ ცე ული. ის ინი ერთ 
გან ცალ კე ვე ბულ ტე რი ტო რი ულ ერ თე ულს, 
ცალ კე მხა რეს შე ად გენ დნენ.

კლარ ჯე თის 12 სა ვა ნე თა ეს მხა რე მდე
ბა რე ობ და არ ტა ნუ ჯი სა და ან ჩის მახ ლობ
ლად.

კლარ ჯე თის ამ 12 სა ვა ნე თა მხა რის 
საზღვრე ბი იყო ერ თი მხრით (ჩრდი ლო ეთ
ის მხრით)  — ღა დოს მთა, რო მე ლიც კარ
ჩხლის მთე ბის გან შტო ებ ას წარ მო ად გენს, 

ხო ლო მე ორე მხრით (სამ ხრე თის მხრით) 
საზღვა რი იყო შავ შეთიმ ერ ხე ვის წყლის 
ხე ობა.

ხან ძთა და ოპ იზა ერ თი მე ორ ის უშუ ალო 
მო საზღვრე ები იყ ვნენ. 

რუ კა ზე და ხედ ვაც კი საკ მა რი სია, რომ 
და ვას კვნათ: რო გორც ნუ კას საყ და რი, ას
ევე ქვე მო ფორ თას ეკ ლე სია ზუს ტად თავ
სდე ბა ამ საზღვრებ ში.

IX სა უკ უნ ის 30იან წლებ ში კლარ ჯე თის 
12 სა ვა ნე თა მხა რე ში მე ფე ბაგ რატ კუ რა პა
ლა ტის, მი სი ძმე ბის და ბე რე ბის მოგ ზა ურ
ობ ის ან ალ იზ ით პავ ლე ინ გო როყ ვამ და ას
აბ უთა, რომ შე უძ ლე ბე ლია ქვე მო ფორ თის 
ეკ ლე სია იყ ოს შატ ბერ დი. მაგ რამ იგ ივე 
მარ შრუ ტი თა ნაბ რად გა მოდ გე ბა რო გორც 
ქვე მო ფორ თის, ას ევე ნუ კას საყ დრის ხან
ძთად სა ხელ დე ბი სათ ვის სა სარ გებ ლო 
არ გუ მენ ტად: მე ფემთავ რე ბი და ბე რე ბი 
ოპ იზ იდ ან ხან ძთა ში გა და ვიდ ნენ, მე რე მიძ
ნა ძო რის მი მარ თუ ლე ბით გას წი ეს. ნუ კა ცა 
და ქვე მო ფორ თაც ოპ იზ ასა და მიძ ნა ძორს 
შო რი საა. 

პავ ლე ინ გო როყ ვა იმ ოწ მებს მეს ხე თის 
სა ეპ ის კო პო სო თა საზღვრე ბის აღ წე რი ლო
ბას, XVXVI სა უკ უნ ის დო კუ მენ ტს, რო მე
ლიც XIX სა უკ უნ ის ბო ლოს გა მო აქ ვეყ ნეს 
ჯერ დი მიტ რი ბაქ რა ძემ, მე რე თე დო ჟორ

და ნი ამ. აღ წე რი ლო
ბა ში აღ ნიშ ნუ ლია, 
რომ ერ თი მე ორ ის 
მო საზღვრე პუნ
ქტებს ხან ძთა სა (თუ 
სან ცხას — მ.ჩ.) და 
ოპ იზ ას შო რის მდე
ბა რე ობ და ად გი ლი, 
რო მელ საც რქმე ვია 
და ხა ტუ ლა. კერ
ძოდ, დო კუ მენ ტში 
ან ჩე ლის სამ წყსო 
ასეა წარ მოდ გე
ნი ლი: “სამ წყალს 
აქ ეთი სან ცხას (//
ხან ძთას) და ოპ იზ
ას შუა და ხა ტუ ლა, 
იმ ას ქვე მო თი ნი
გა ლის ხე ვი, გაღ მა 

და გა მოღ მარ თი გო ნი ას სამ ზღვა რამ დინ.” 
ხან ძთა//სან ცხის იგ ივე ობ აზე კა მა თი ამ 
შემ თხვე ვა ში ნაკ ლე ბად არ სე ბი თია. ეს სა
ხელ წო დე ბა “და ხა ტუ ლა” მოხ სე ნი ებ ული 
აქ ვს ნი კო მარ საც მოგ ზა ურ ობ ის დღი ურ
ში და ეს ტო პო ნი მი დღე საც დას ტურ დე ბა. 
რო გორც ფორ თე ლე ბი ამ ბო ბენ, და ხა ტუ ლა 
მეზ რეა (სა ძო ვა რი). იქ ვე გა მოქ ვა ბუ ლიც 
უნ და იყ ოს, რო მელ შიც, ერ თი ჩვე ნი რეს პო
დენ ტის თქმით, ჯერ კი დევ შე იმ ჩნე ვა კედ
ლის მხატ ვრო ბა — ქა ლის, გვე ლის გა მო სა
ხუ ლე ბე ბი და სხვა. სამ წუ ხა როდ, ამ ჯე რად 
არ მოგ ვე ცა სა შუ ალ ება, უფ რო ახ ლოს გვე
ნა ხა და ხა ტუ ლას მი და მო ები, ამ იტ ომ აც 
ძნე ლი სათ ქმე ლია, და ხა ტუ ლას გა მოქ ვა
ბუ ლის ის ტო რია ჭეშ მა რი ტე ბაა თუ მო ხუ
ცი ფორ თე ლის ფან ტა ზი ის ნა ყო ფი. მი უხ
ედ ავ ად ამ ისა, ის კი უეჭ ვოდ დას ტურ დე ბა 
დღე საც, რომ და ხა ტუ ლა თა ნაბ რა დაა ერ
თი მხრივ ოპ იზ ას და მე ორე მხრივ, გნე ბავთ 
ფორ თას, გნე ბავთ ნუ კასაყ დარს შო რის.

ვახ ტანგ ჯო ბა ძე შე ნიშ ნავს, რომ “ხან
ძთის მო ნას ტრის საყ რდე ნი კედ ლე ბის აღ
წე რა “გრი გოლ ხან ძთე ლის ცხოვ რე ბა ში”, 
რო მელ საც იმ ოწ მებს ნი კო მა რი თა ვი სი 
მო საზ რე ბის და სა ცა ვად, მარ თლაც უდ გე ბა 
ნუ კას საყ დარს, მაგ რამ ის ას ევე შე ეფ ერ
ება ქვე მო ფორ თის მო ნას ტერს, რო მე ლიც 
ჩვე ნი აზ რით არ ის ნამ დვი ლი ხან ძთა”. კი
დევ ერ თხელ და ვაკ ვირ დეთ ყუ რადღე ბით 
“გრი გოლ ხან ძთე ლის ცხოვ რე ბის” ტექ სტს 
და შე ვა და როთ იგი ამ ჟა მინ დელ რე ალ ობ ას: 

გი ორ გი მერ ჩუ ლეს თხზუ ლე ბა ში ხაზ
გას მუ ლია, რომ ხან ძთის კლდე ები “უფ
იცხლე სია” კლარ ჯე თის კლდე თა შო რის 
და მო ნას ტრი სათ ვის ბე რებ მა და ავ აკ ეს ეს 
ფიცხე ლი კლდე ები. “და ერ თო ბით ჯუ არი 
დას წე რეს ად გილ სა მას და იწყეს საქ მედ 
სე ნა კე ბი სათ ვის ქვეყ ნი სა და ვა კე ბად, რა მე
თუ კლდეი იგი ხან ძთი საი უფ იცხლეს არს 
უფ რო ის ყო ველ თა მათ კლარ ჯე თი სა უდ
აბ ნო თა”; თავ და პირ ვე ლად გრი გოლ მა ხის 
ეკ ლე სია ააშ ენა “და შემ დგო მად სა ყუ დე ლი 
თვი სი და თი თო სე ნა კე ბი ძმა თა მათ თვის 
მცი რეი და ერ თი სე ნა კი სა ოს ტიგ ნედ დი
დი”. ეს მოხ და VIII სა უკ უნ ის 80იან წლებ ში.

მოგ ვი ან ებ ით, IX სა უკ უნ ის და საწყის ში 
გრი გო ლი აშ ენ ებს ქვის ეკ ლე სი ას გაბ რი ელ 

და ფან ჩუ ლის მო რა ლუ რი და მა ტე რი ალ ური 
დახ მა რე ბით. ბე რებ მა კი დევ ერ თხელ გას
წი ეს დი დი შრო მა, კი დევ ერ თხელ და ავ აკ
ეს “ად გი ლი იგი სა ეკ ლე სიოი და “კე თი ლად 
გან სრულ და ძუ ელი იგი ეკ ლე სიაი ხან ძთი
საი შე წევ ნი თა ქრის ტე ისა ითა. და მე ოხ
ებ ით წმი დი სა გი ორ გი სი თა, და ლოც ვი თა 
ნე ტა რი სა მა მი სა გრი გო ლი სი თა...” (ეს და
ვა კე ბა და ხაზ გას მუ ლად მძი მე შრო მა მნიშ
ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტია: ნუ კას საყ დრის სამ
ხრეთ კე დე ლი სპე ცი ალ ურ ად ამ ოყ ვა ნილ 
სუბ სტრაქ ცი აზე დგას. რო გორც ვხე დავთ, 
ამ მო ნა ცე მით ნუ კას საყ დრის მდე ბა რე ობა 
ზუს ტად ემ თხვე ვა ხან ძთი სას).

და ვიხ სო მოთ, რომ აქ სა უბ არია ხან ძთის 
ძველ ეკ ლე სი აზე. გა ვიხ სე ნოთ, რომ გი
ორ გი მერ ჩუ ლეც ხან ძთა ში მოღ ვა წე ობს, 
ოღ ონდ არა გრი გო ლის მი ერ აშ ენ ებ ულ ამ 
ძველ ეკ ლე სი აში, არ ამ ედ უფ რო გვი ან, ბე
რის გარ დაც ვა ლე ბის მე რე აგ ებ ულ ახ ალ 
მო ნას ტერ ში და გრი გო ლის მო წა ფე ებ ისა 
და მო წა ფე თა მო წა ფე ებ ის მო ნათხრო ბის 
მი ხედ ვით წერს თა ვის თხზუ ლე ბას.

ახ ალი მო ნას ტრის თე მას ჩვენ კი დევ მი
უბ რუნ დე ბით, ახ ლა კი ის ევ ტექ სტს მივ
მარ თოთ და გა ვიხ სე ნოთ, რო გორ აღ უწ ერს 
გრი გო ლი დე მეტ რე მე ფეს ხან ძთის მი და
მო ებს: 

“და არს იგი უგ ზო და მი უვ ალ რა ით ურ
თით სოფ ლი სა წე სი თა მცხოვ რე ბელ თა გან, 
რა მე თუ ღა დო თა მთა თა ში ნა მა ღალ თა არს 
მკვიდ რო ბაი მა თი, და მორ ტყმულ არს ერთ 
კერ ძო მთაი იგი, და ერთ კერ ძო შავ შე თი სა 
დიდ თა წყალ თა შეკ რე ბი სა გა რე მოს ლვაი 
გა რე მო ად გეს ზღუ დის სა ხედ უძ რა ვი სა.

და ეს რეთ ყოვ ლით კერ ძო შეზღუდ ვილ 
არი ან მთა თა მი ერ და ხევ ნე ბი სა, და წყალ
თა მათ გან სა შინ ლად ძნე ლო ვან თა ად გილ
თა მრა ვალ თა ისა. 

და მო ნას ტერ თა მათ ში ნა არა არს სა თი
ბე ლი ქუ ეყ ანაი, არ ცა ყა ნაი სახ ნა ვი, არ ამ
ედ დი დი თა შრო მი თა რო ჭი კი სა მის ლვაი 
აქ უს კა რა ულ ისა ზურ გი სა...” 

ეს აღ წე რა ზუს ტად ემ თხვე ვა ამ ჟა მინ დე
ლი ნუ კას საყ დრის შე მო გა რენს. ცხა დია, 
არც ქვე მო ფორ თაა შა რაგ ზა ზე, უნ და და
ვე თან ხმოთ ბა ტონ ვახ ტანგ ჯო ბა ძეს, იქ აც 
ბევ რი კლდე და ბუ ნებ რი ვი ზღუ დეა, მაგ

ქვე მო ფორ თის ეკ ლე სი ის ჩა მონ გრე ული გუმ ბა თი დასასრული გვ. 5-6
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რამ ამ ავე დროს იქ ბა ღე ბი ცაა, ხე ხი ლიც, 
სახ ნავსა თე სი ად გი ლე ბიც მო იძ ებ ნე ბა. 
ამ იტ ომ უნ და ვი ვა რა უდ ოთ, რომ გრი გო ლი 
დე მეტ რეს სწო რედ ნუ კას მი და მო ებს უხ
ასი ათ ებს; გა ვიხ სე ნოთ ის იც, რომ დე მეტ
რეს თან შეხ ვედ რა ხდე ბა 826 წლის ახ ლოს, 
მა შინ, რო ცა ხან ძთის ქვის ეკ ლე სია აგ ებ
ულია და ბე რე ბიც მყა რად არი ან დამ კვიდ
რე ბუ ლი აქ.

მა ნამ დე კი, რო ცა ბე რე ბი პირ ველ ნა ბი
ჯებს დგამ დნენ კლარ ჯეთ ში, რო ცა გრი გო
ლი პირ ვე ლად ჩა ვი და ხან ძთა ში, იქ დახ ვდა 
“ვინ მე ბე რი... მარ ტოდ მყო ფი, კა ცი მარ თა
ლი და წმინ დაი, რომ ლი სა სა ხე ლი ხუ ედი
ოს.”

თუ ჩვენ ამ თვალ საზ რი სი თაც შე ვა და
რებთ ნუ კას და ფორ თას, გან მარ ტო ებ ით 
და ყუ დე ბუ ლი მე უდ აბ ნოე ბე რის მოღ ვა წე
ობ ის თვის სავ სე ბით შე სა ფე რი სი ად გი ლი 
სწო რედ ნუ კაა. ნი კო მა რის ემ ოცი აც ამ ას 
ეფ უძ ნე ბო და – ეს არ ის ბუ ნებ რი ვი გა რე მო 
უკ იდ ურ ესი ას კე ტიზ მი სათ ვი სო. შე სა ბა
მი სად, უნ და ვი ვა რა უდ ოთ, რომ “მარ ტოდ 
მყო ფი ხუ ედი ოსი” სწო რედ აქ ნა ხა გრი
გოლ მა და ეს ად გი ლი შე არ ჩია ეკ ლე სი ის 
მშე ნებ ლო ბი სათ ვის.

ვახ ტანგ ჯო ბა ძის ვე აზ რით, “ის ეთ დამ
რეც ფერ დობ ზე, რო გორ ზეც ნუ კას საყ და
რი დგას, შე უძ ლე ბე ლია საკ მა რი სი სა სოფ
ლოსა მე ურ ნეო პრო დუქ ტის მოყ ვა ნა ხან
ძთი სო დე ნა მო ნას ტრის თე მის სა ჭი რო ებ ის 
და საკ მა ყო ფი ლებ ლად”.

პა ტივ ცე მუ ლი მკვლევ რის ამ მო საზ რე
ბას უს იტყვოდ უნ და და ვე თან ხმოთ, შე სა
ბა მი სად, ალ ბათ იგ ულ ის ხმე ბა, რომ ქვე მო 
ფორ თის შე მო გა რენ ში შე საძ ლე ბე ლია მო
ნას ტრის თე მი სათ ვის საკ მა რი სი სა სოფ ლო
სა მე ურ ნეო პრო დუქ ტე ბის მოყ ვა ნა. მაგ რამ 
ეს ყვე ლა ფე რი, თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ 
მერ ჩუ ლეს თხზუ ლე ბის ტექ სტს, მხო ლოდ 
იმ ას ად ას ტუ რებს, რომ შე უძ ლე ბე ლია ქვე
მო ფორ თა იყ ოს გრი გო ლის ხან ძთა.

კი დევ ერ თხელ გა ვიხ სე ნოთ გრი გო ლის 
“ქე ბაი ხან ძთი საი.” ბე რი აშ ოტს ეუბ ნე ბა, 
რომ ხან ძთა ში “სა თე სა ვი ყა ნაი და სა თი ბე
ლი ქუ ეყ ანაი რა ით ურ თით არა არს, არ ცა 
იქ მნე ბის ღირ ღლო ვან თა მათ ფიცხელ თა 
მწუ ერ ვალ თა მათ ღა დო სა თა”. ანუ სახ ნავ
სა თე სი და სა თი ბი მი წა სრუ ლი ად არ არ ის 
და არც იქ ნე ბა უს წორ მას წო რო და ღორ ღი
ან, ცი ცა ბო მთის კალ თებ ზეო. ამ იტ ომ აც 
იყო, რომ აშ ოტ კუ რა პა ლატ მა აგ არ აკ ად, 
ანუ სახ ნავსა თე სად შეს წი რა “ად გილ ნი კე
თი ლი და შატ ბერ დი სა ად გი ლი აგ არ აკ ად 
ხან ძთი სა”. 

აფხა ზე თის მე ფე დე მეტ რეს თან სა უბ რი
სას კი გრი გო ლი პირ და პირ აცხა დებს, რომ 
მო ნას ტრის თე მის სა ჭი რო ებ ის და საკ მა ყო
ფი ლებ ლად საკ მა რი სი სა სოფ ლოსა მე ურ
ნეო პრო დუქ ტე ბი ვერ მოჰ ყავთ ხან ძთა ში: 

“და მო ნას ტერ თა მათ ში ნა არა არს სა
თი ბე ლი ქუ ეყ ანაი, არ ცა ყა ნაი სახ ნა ვი, არ
ამ ედ დი დი თა შრო მი თა რო ჭი კი სა მის ლვაი 
აქ უს კა რა ულ ისა ზურ გი თა, და მცი რედ 
ვე ნახ ნი ჭი რით და ურ ვით და უნ გრე ვი ან 
და ეგ რე ვე მტი ლე ბი”. ანუ, მო ნას ტრის მი
და მო ებ ში არც სა თი ბი, არც სახ ნავსა თე სი 
მი წა არ არ ის, საკ ვე ბი დი დის გა ჭირ ვე ბით, 
ვი რით მი აქ ვთ, გა ჭირ ვე ბით და წვა ლე ბით 
ჩა უყ რი ათ პა ტა რა ვე ნა ხი და ას ევე ბოს ტნე
ბი გა უშ ენ ები ათ. 

ჩვენ, ცხა დია, ვეყ რდნო ბით ხან ძთის გრი
გო ლი სე ულ აღ წე რი ლო ბას:

ნუ კას მი და მო ებ ზე თვა ლის ერ თი გა
დავ ლე ბაც ცხად ყოფს, რომ ეს ად გი ლე ბი 
სა სოფ ლოსა მე ურ ნეო საქ მი ან ობ ის თვის 
სავ სე ბით გა მო უს ად ეგ არია, რა საც ასე და
ბე ჯი თე ბით ვერ ვიტყვით ფორ თას შე სა ხებ. 

ვახ ტანგ ჯო ბა ძე აღ ნიშ ნავს: “გრი გოლ 
ხან ძთე ლის ცხოვ რე ბის” მი ხედ ვით, სა ნამ 
ხან ძთის ეკ ლე სი ის მშე ნებ ლო ბას და იწყებ
დნენ, სა ჭი რო გამ ხდა რა მი წის მოს წო რე ბა. 
ეს ეც არ შე ეფ ერ ება ნუ კას საყ დარს – აქ მო
სას წო რე ბე ლი მი წა სა ერ თოდ არ არ ის, მხო
ლოდ კლდეა.”

ფაქ ტია, რომ ნუ კას საყ და რი კლდე ზეა 
აგ ებ ული. ის იც უდ ავოა, რომ ეკ ლე სი
ის ას აგ ები ად გი ლის და ვა კე ბა გამ ხდა რა 
სა ჭი რო თა ნაც არა ერ თგზის. პირ ვე ლად 
მა შინ, რო ცა ბე რე ბი ხის ეკ ლე სი ას აგ ებ
დნენ: “იწყეს საქ მედ სე ნა კე ბის თვის ქუ ეყ
ნი სა და ვა კე ბაი, რა მე თუ კლდეი იგი ხან
ძთი საი უფ იცხლეს არს უფ რო ის ყო ველ თა 
მათ კლარ ჯე თი სა უდ აბ ნო თა და შრო მი თა 
დი დი თა ქმნეს ად გი ლი იგი,” თავ და პირ
ვე ლად გრი გოლ მა ააშ ენა ხის ეკ ლე სია და 
მას თან ერ თად “სა ყუ დე ლი თვი სი და თი
თო სე ნა კე ბი ძმა თა მათ თათ ვის მცი რე და 
ერ თი სე ნა კი სა ოს ტიგ ნედ დი დი”. რო გორც 
ვხე დავთ, აქ სა უბ არია არა მხო ლოდ ეკ ლე
სი აზე, არ ამ ედ ნა გე ბო ბა თა კომ პლექ სზე 
– ბერ თა სამ ყო ფელ ას ევე სატ რა პე ზო თუ 
სხვა და ნიშ ნუ ლე ბის სე ნა კებ ზე. მი წის და
ვა კე ბას თან ერ თად ნახ სე ნე ბია ფიცხე ლი 
კლდე ებ იც ანუ, შე იძ ლე ბა ვი ვა რა უდ ოთ, 
რომ ნა გე ბო ბა თა ნა წი ლი ზედ კლდე ზე იყო 
აღ მარ თუ ლი, ნა წი ლიც — მი წა ზე. ამ შემ
თხვე ვა ში აუც ილ ებ ელი იქ ნე ბო და რო გორც 
კლდის, ას ევე მი წის მოს წო რე ბა. ად გი ლის 
მოს წო რე ბა სა ჭი რო გამ ხდა რა მე ორე, ქვის 
ეკ ლე სი ის მშე ნებ ლო ბის დრო საც: “ხო ლო 
ნე ტარ მან გრი გოლ მან ად გი ლი იგი სა ეკ
ლე სიოი და ავ აკა,” – აღ ნიშ ნავს მერ ჩუ ლე. 
ცნო ბი ლი არაა, ქვის ეკ ლე სია ზუს ტად იმ 
ად გი ლას აშ ენ და თუ მო შო რე ბით, ამ მო
ნაკ ვეთ ში არც მი წის და ვა კე ბა ზეა სა უბ არი, 
არც კლდი სა. ნახ სე ნე ბია მხო ლოდ სა ეკ ლე
სიო ად გი ლი, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა სწო რედ 
ის კლდე ყო ფი ლი ყო, რო მელ ზეც დღემ დეა 
შე მორ ჩე ნი ლი ნუ კას საყ და რი. შე საძ ლე ბე
ლია მშე ნებ ლებ მა ახ ალი ად გი ლი და ავ აკ ეს, 
ან ძვე ლი გა აფ არ თო ევს. ბუ ნებ რი ვია, ქვის 
ეკ ლე სი ის მშე ნებ ლო ბას მოჰ ყვე ბო და ქვი
სა ვე დამ ხმა რე ნა გე ბო ბე ბის მშე ნებ ლო ბაც. 
რე ლი ეფ იდ ან გა მომ დი ნა რე, ეს ნა გე ბო ბე ბი 
შე იძ ლე ბა ყო ფი ლი ყო კლდე ებ შიც და მი წა
ზეც. 

მე სა მედ ხან ძთის ეკ ლე სი ის მშე ნებ ლო
ბას, რო გორც უკ ვე არა ერ თგზის აღ ინ იშ
ნა, შეს დგო მი ან X სა უკ უნ ის და საწყის ში, 
რო ცა ხან ძთის წი ნამ ძღვრად მა მა არ სე ნი 
იყო. სამ შე ნებ ლო ად გი ლი ამ ჯე რადც მო ას
წო რეს: 

“...იქ მნა დაწყე ბაი ახ ლი სა მის და შუ ენი
ერ ისა ეკ ლე სი ისაი ფიცხელ სა მას კლდე სა 
ზე და, რო მე ლი ცა ფრი ად ითა შრო მი თა და 
ქვითკი რი თა მყა რი თა მრა ვალ თა ჟამ თა 
და ავ აკ ეს, და ეს რეთ შე რაცხეს შემ ზა დე ბაი 
ად გი ლი სა მი სა, ვი თარ მცა სრუ ლი ად აღ ეშ
ენა.” 

რო გორც ვხე დავთ, აქ აც უპ ირ ატ ეს ად 
ფიცხელ კლდე ებ ზეა სა უბ არი. ას ეც რომ არ 
იყ ოს, ნუ კას ეკ ლე სი ის მიმ დე ბა რე ვრცელ 
ტე რი ტო რი აზე ნა გე ბო ბა თა ნა წი ლი მი წა
ზეა აგ ებ ული, ნა წი ლი — “ფიცხელ კლდე ებ
ზე” — მსგავ სად გა დარ ჩე ნი ლი საყ დრი სა. 

ნა წი ლიც მეწყერს წა უღია და ოდ ინ დე ლი 
სუ რა თის სრუ ლად აღ დგე ნა დღეს შე უძ ლე
ბე ლია.

ვახ ტანგ ჯო ბა ძე ნუ კას საყ დრის ხან
ძთას თან გა იგ ივ ებ ის სა წი ნა აღ მდე გოდ კი
დევ ორ არ გუ მენ ტს გვთა ვა ზობს: I. “ნუ კას 
საყ და რი ბა ზი ლი კაა და სამ შე ნებ ლო ტექ
ნი კა ში IX სა უკ უნ ის ეკ ლე სი ებ ის ათ ვის (პა
რეხ თა, ეს ბე კი) და მა ხა სი ათ ებ ელ ნიშ ნებს 
ატ არ ებს. რის გა მოც შე უძ ლე ბე ლია ის მი
ვიჩ ნი ოთ ხან ძთის ეკ ლე სი ად, რო მე ლიც X 
სა უკ უნ ის I ნა ხე ვარ ში აშ ენ და. II. გი ორ გი 
მერ ჩუ ლის მი ხედ ვით ქვე ბი ხან ძთის მო ნას
ტრის ას აგ ებ ად შო რი გზი დან მოჰ ქონ დათ, 
ნუ კას საყ და რი კი ად გი ლობ რივ მო პო ვე ბუ
ლი ქვე ბი თაა აშ ენ ებ ული”.

თუ და ვუშ ვებთ, რომ ნუ კას საყ და რი არა 
ბო ლო, X სა უკ უნ ეში აგ ებ ული, არ ამ ედ IX 
სა უკ უნ ის დას წყის ში უშუ ალ ოდ გრი გოლ 
ხან ძთე ლის მე ცა დი ნე ობ ით აშ ენ ებ ული ნა
გე ბო ბაა, ზე მოხ სე ნე ბუ ლი წი ნა აღ მდე გო
ბე ბი თა ვის თა ვად მო იხ სნე ბა. ბუ ნებ რი ვია, 
ეს ეკ ლე სია სწო რედ IX სა უკ უნ ის თვის და
მა ხა სი ათ ებ ელი სამ შე ნებ ლო ტექ ნი კით და 
არ ქი ტექ ტუ რით უნ და იყ ოს აშ ენ ებ ული და 
ამ ას თან ად გი ლობ რივ მო პო ვე ბუ ლი ქვით. 
მერ ჩუ ლე მხო ლოდ X სა უკ უნ ეში მიმ დი ნა
რე ხან ძთის ეკ ლე სი ის ბო ლო მშე ნებ ლო ბის 
შე სა ხებ ამ ბობს, რომ “ხო ლო ქვაი და კი რი 
ფრი ად შო რით მო ქუნ და ძნელ თა მათ გზა
თა კაც თა ზურ გი თა, და ყო ვე ლი სას წო რი
თა იწ ონ ებ ოდა, რა მე თუ იყ იდ დეს მა შე ნე
ბელ ნი იგი.” 

X. გუ ნათ ლეს ვა ნი

“გრი გოლ ხან ძთე ლის ცხოვ რე ბა ში” ორ
ჯე რაა მოხ სე ნი ებ ული გუ ნათ ლე. პირ ვე
ლად იმ ეპ იზ ოდ ში, რო ცა გრი გო ლი გაბ
რი ელ და ფან ჩუ ლის თხოვ ნით დე და თა მო
ნას ტრის თვის ეძ ებს ად გილს და მას “გუ
ნათ ლეს მახ ლობ ლად” იპ ოვ ის და მე ორ ედ 
მა შინ, რო ცა ბე რე ბი “რო ჭი კი სა თხო ვად 
ხან ძთი სათ ვის” გუ ნათ ლე ში მივ ლენ აბ ულ
ას ათ თან, გაბ რი ელ და ფან ჩუ ლის შვილ თან.

პავ ლე ინ გო როყ ვა ნი კო მა რის ჩა ნა წე
რებ ზე დაყ რდნო ბით მი იჩ ნევ და, რომ გუ
ნათ ლე შავ შეთ შია. “გუ ნათ ლე დღემ დის 
არ სე ბობს შავ შეთ ში (მას ამ ჟა მად ეწ ოდ ება 
გურ ნა თე ლი), აქ და ცუ ლია ნან გრე ვე ბი სა
ვა ნი სა, რომ ლის შე სა ხე ბაც მოგ ვითხრობს 
გი ორ გი მერ ჩუ ლე,” — წერს იგი. 

უკ ან ას კნელ ხანს მკლე ვარ მა და რე ჯან 
კლდი აშ ვილ მა ნუ კას საყ და რი “გრი გოლ 
ხან ძთე ლის ცხოვ რე ბა ში” მოხ სე ნი ებ ულ 
გუ ნათ ლეს ვან თან გააიგივა. მი სი აზ რით, 
ხან ძთა და ფან ჩულ თა გვა რის მა მა კაც თა 
სა მარ ხია, ხო ლო ამ ავე ფე ოდ ალ ური სახ
ლის დე და თა საძ ვლე გუ ნათ ლეს დე და თა 
მო ნას ტე რია, დღეს ნუ კასაყ დრის სა ხე ლით 
ცნო ბი ლი. 

მკვლე ვა რის თვის “სა და ვო აღ არ არ ის, 
რომ ხან ძთა ქვე მო ფორ თა ში მდე ბა რე სა
მო ნას ტრო კომ პლექ სია” და არა ნუ კასაყ
და რი. შე სა ბა მი სად, რა კი ნუ კა არ ქი ტექ
ტუ რუ ლი ფორ მე ბით VIIIIX სა უკ უნე ებ ის 
მიჯ ნას, ანუ კლარ ჯეთ ში ფარ თოდ გაშ ლილ 
სა მო ნას ტრო მშე ნებ ლო ბის პე რი ოდს მი ეკ
უთ ვნე ბა, უნ და გა მო ირ იცხოს იმ ის ალ ბა
თო ბა, რომ მის შე სა ხებ არ აფ ერია ნათ ქვა მი 
951 წელს, გრი გო ლის გარ დაც ვა ლე ბი დან 
90 წლის შემ დეგ და წე რილ აგი ოგ რა ფი ულ 
თხზუ ლე ბა ში, რო მელ შიც დაწ ვრი ლე ბი თაა 
აღ წე რი ლი კლარ ჯე თის ეკ ლე სიამო ნას
ტრე ბი და მა თი ის ტო რია. 

“ცხოვ რე ბის” მი ხედ ვით გაბ რი ელ და ფან
ჩუ ლი “შემ კულ იყო ყოვ ლი თა სის რუ ლი თა 
და სიმ დიდ რი თა, სიბ რძნი თა, ჰა სა კი თა და 
ახ ოვ ნე ბი თა, ყო ველ სა ზე და საქ მე სა გა მარ
ჯვე ბი თა და კე თი ლად მორ წმუ ნო ებ ითა ქე
ბულ იყო.”

გაბ რი ელს “მახ ლობ ლად ვან სა გრი გო ლი
სა სა აქ ვნდეს ზოგ ნი სო ფელ ნი”. ამ გვა რი 
ფორ მუ ლი რე ბა (“ზოგ ნი სო ფელ ნი”) უკ ვე 
ნიშ ნავს, რომ მას სხვა გა ნაც უნ და ჰქო ნო
და სოფ ლე ბი, ანუ “ზოგ ნი” მახ ლობ ლად, 
“ზოგ ნიც” ალ ბათ მო შო რე ბით. გუ ნათ ლეც 
და ფან ჩულ თა სამ ფლო ბე ლოა, მაგ რამ ტექ
სტი დან არ ჩანს, იგი ხან ძთის მე ზო ბელ სო
ფელ თა შო რი საა თუ სად მე სხვა გან (მა გა
ლი თად, შავ შეთ ში) მდე ბა რე ობს.

გრი გო ლი დახ მა რე ბის სათხოვ ნე ლად 
გაბ რი ელ ის ოჯ ახ ში მი დის, მაგ რამ კერ ძოდ 
რო მელ და სახ ლე ბულ პუნ ქტში, ამ ეპ იზ ოდ
ის მი ხედ ვით არ ჩანს. თხზუ ლე ბის მი ხედ
ვით, წმინ და ბერს ოჯ ახ ის უფ რო სი შინ არ 
დახ ვდა, ხო ლო მის მა მე უღ ლემ, მა რი ამ მა, 
პა ტი ვის ცე მით მი იღო. წას ვლი სას მო ნას
ტრის გზის და სას წავ ლად ხალ ხი გა აყ
ოლა და შემ დგომ ში თა ნად გო მის პი რო ბით 
დააიმედა გრი გო ლი.

შინ დაბ რუ ნე ბულ მა გაბ რი ელ მა გა იხ არა, 
რო ცა ბე რის სტუმ რო ბის შე სა ხებ გა იგო, 
გრი გოლს წიგ ნი გა უგ ზავ ნა და კვლავ მობ
რძა ნე ბა სთხო ვა. ბერ მა ის მი ნა მი სი თხოვ
ნა. დი დე ბულ მა აზ ნა ურ მა პა ტი ვით მი იღო 
ბე რი, წა რუდ გი ნა თა ვი სი ოთხი ძე — პატ
რი კი, გვა რა მი, არ შუ შა და აბ ულ ას ათი, 
სთხო ვა ლოც ვებ ში მოხ სე ნი ება და აგ ება 
ქალ თა მო ნას ტრი სა, რო მე ლიც იქ ნე ბო და 
“სა მარ ხა ვი მიც ვა ლე ბულ თა დე და თა.”

სა მო ნას ტრო ად გი ლი გრი გოლ მა მხო
ლოდ ძი ებ ის მე რე შე არ ჩია (“ძი ება ყო”) გუ
ნათ ლეს მახ ლობ ლად. სად არ ის გუ ნათ ლე, 
არც ამ ჯე რად ჩანს. მშე ნებ ლო ბა ზე სა უბ
რი სას მერ ჩუ ლე ერ თი წი ნა და დე ბით იფ არ
გლე ბა: “ხო ლო ნე ტარ მან გრი გოლ ძი ება ყო 
გუ ლის მოდ გი ნედ და პო ვა ად გი ლი კე თი ლი 
გუ ნათ ლეს მახ ლობ ლად, ჯვა რი დას წე რა 
და მუნ აღ აშ ენ ეს მო ნას ტე რი დე და თა, რო
მელ სა აწ ჰრქვი ან გუ ნათ ლეს ვა ნი”. რო
გორც ვხე დავთ, ავ ტო რი აქ არ ას ახ ელ ებს 
“ფიცხელ კლდე ებს”, რაც ეს ოდ ენ და მა ხა
სი ათ ებ ელია ნუ კას მი და მო ებ ის ათ ვის და ეს 
ფაქ ტიც ნუ კას და გუ ნათ ლეს გა იგ ივ ებ ის 
სა სარ გებ ლოდ არ მეტყვე ლებს.

ზე მოთ უკ ვე ვთქვი, რომ არ ჩანს, გუ ნათ
ლე და ფან ჩულ თა სამ ფლო ბე ლო იმ “ზოგ” 
სო ფელ შია ნა გუ ლის ხმე ვი, ხან ძთის მახ
ლობ ლად რო მაა, თუ სხვა განმეთ ქი. მოგ
ვი ან ებ ით მერ ჩუ ლე კვლავ ახ სე ნებს გუ
ნათ ლეს, რო გორც გაბ რი ელ და ფან ჩუ ლის 
ვა ჟის აბ ულ ას ათ ის საცხოვ რე ბელ ად გილს. 
ეს ეც ნი შან დობ ლი ვი ფაქ ტია. ტექ სტის მი
ხედ ვით არ ჩანს, ეს იგ ივე სო ფე ლია, სა
დაც წი ნათ გრი გო ლი შეხ ვდა გაბ რი ელს, 
თუ სხვა რო მე ლი მე და სახ ლე ბუ ლი პუნ ქტი. 
უფ რო სა ფიქ რე ბე ლია, რომ სხვა სო ფე ლი 
იყ ოს.

აბ ულ ას ათ თან გრი გო ლის მო წა ფე, ნე ტა
რი ეპ იფ ანე მი ვი და “რო ჭი კი სა (საზ რდოს) 
თხო ვად ხან ძთი სათ ვის”. აბ ულ ას ათი დაჰ
პირ და, რა საც შე ნი ძმე ბი ერთ დღეს მომ კი
ან, თქვე ნი იყ ოსო. 

ეპ იფ ან ემ შეკ რი ბა ძმე ბი, ვი საც კარ გად 
ეხ ერ ხე ბო და მკა და შე უდ გნენ გულ მოდ
გი ნე გარ ჯას. შუ ადღი სას უკ ვე გა მოჩ ნდა, 
რომ სა ღა მომ დე მთე ლი ყა ნის აღ ებ ას შეძ
ლებ დნენ. უკ ეთ ურ მა კა ცებ მა დე დო ფალს 

ხე დი ზე მო ფორ თი დან

ეკ ლე სი ის ნაშ თე ბი გურ ნა თელ ში, მდ. ორ თვალ წყლის პი რას
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აც ნო ბეს, რაც მის თვის, რო გორც ჩანს, მო
ულ ოდ ნე ლი აღ მოჩ ნდა და კა ცი გა უგ ზავ ნა, 
რა თა მკა შე ეწყვი ტათ. ბე რებ მა ყუ რი არ 
ათხო ვეს ამ ბის მომ ტანს. მა შინ ის ინი, დე
დოფ ლის ბრძა ნე ბით, ძა ლით გა ყა რეს. 

ამ ეპ იზ ოდ ის ან ალ იზ ის ას მარ თლა შე
იძ ლე ბა და უშ ვა, რომ რა კი ღა რამ დე ნი მე 
ბერ მა, თუნ დაც “კე თი ლად მომ კელ თა”, 
ერ თი დღე ში შეძ ლეს მთე ლი ყა ნის აღ ება, 
რო გორც დ. კლდი აშ ვი ლი შე ნიშ ნავს, “არც 
გუ ნათ ლეს სახ ნავსა თე სი მი წე ბი უნ და ყო
ფი ლი ყო გა მორ ჩე ული სივ რცი თა და სი
უხ ვით”. მაგ რამ ჩვენ არც ის ვი ცით, სხვა 
სა ყა ნე ად გი ლე ბი იყო გუ ნათ ლე ში თუ არა, 
ძა ლი ან თუ მო ინ დო მებ, იმ ის გა მოთ ვლაც 
შე იძ ლე ბა სცა დო, რა ფარ თობ ზე შეძ ლებ
დნენ მო სავ ლის აღ ებ ას ბე რე ბი და მო იძ
ებ ნე ბა თუ არა ნუ კასაყ დრის მი და მო ებ ში 
იმ ხე ლა სა ყა ნე ტე რი ტო რია, რამ დე ნი მე სა
უკ ეთ ესო მომ კელ მა მთე ლი დღის გან მავ
ლო ბა ში რომ იმ უშა ოს; ვეჭ ვობ, რომ მო იძ
ებ ნოს... შე იძ ლე ბო და დაგ ვე ძებ ნა პა რა ლე
ლე ბი საზღაპ რო ეპ ოს თა ნაც (გმი რის მი ერ 
წარ მო უდ გენ ლად მცი რე დრო ში შეს რუ ლე
ბუ ლი დი დი მო ცუ ლო ბის სა მუ შა ოს მო ტი
ვი) — აგი ოგ რა ფი ამ ხომ უხ ვად გა მო იყ ენა 
კლა სი კუ რი (ან ტი კუ რი ხა ნის) მწერ ლო ბი სა 
და ხალ ხუ რი სიტყვი ერ ებ ის თა ვი სე ბუ რად 
გა და მუ შა ვე ბუ ლი მხატ ვრუ ლი არ სე ნა ლი. 

მაგ რამ ას ეთ “წვრილ მა ნებ ზე” დრო ის და
კარ გვა არ ღირს, რად გან ხსე ნე ბუ ლი ეპ იზ
ოდი ნა წარ მო ებ ში ჩარ თუ ლია იმ ად გი ლას, 
სა დაც ნე ტა რი ეპ იფ ან ეს, გრი გო ლის მო წა
ფის, სას წა ულ ებ ის შე სა ხე ბაა მოთხრო ბი
ლი.

გი ორ გი მერ ჩუ ლეს სიტყვით, “დი დი ეპ
იფ ანე სიმ დაბ ლი თა თვი სი თა მი იწია სა
ზომ სა თვის სა მოძ ღვრი სა სა და ცრემ ლთა 
დათხე ვი თა სულ თა უკ ეთ ურ თა გა ნას ხმი და 
და სნე ულ თა მსწრაფლ გან ჰრკუ ნებ და და 
მრა ვალ თა სხვა თა სას წა ულ თა იქ მო და, ურ
ჩთა რაი გვე მი თა გან სწავ ლი და და მორ წმუ
ნე თა ლოც ვი თა სიკ ვდი ლი სა გან იხ სნი და”.

ნე ტარ მა ეპ იფ ან ემ, მას შემ დეგ, რაც ბე
რე ბი ყა ნი დან გა აძ ევ ეს, უფ ალს შეს თხო
ვა დე დოფ ლის შენ დო ბა ცა და ამ ავე დროს 
მცი რე დით დას ჯა მი სი, რა თა “ის წა ვოს არა 
გმო ბაი გლა ხაკ თაი”.

უფ ალ მა კად ნი ერ ებ ის ათ ვის დე დო ფალს 
მად ლი გა ნა შო რა და მა შინ ვე “დას ცა იგი 
სულ მან უკ ეთ ურ მან”. მხო ლოდ ეპ იფ ან ეს 
და ძმა თა მის თა ლოც ვის წყა ლო ბით გა ნი
კურ ნა. ამ ის შემ დეგ დე დო ფა ლი “კე თი ლად 
შე იც ვა ლა და შე უვ რდა ეპ იფ ან ეს და ძმა თა 
მათ და დი დი თა კე თი ლი თა გა ნუ ტევ ნა იგ
ინი სი ხა რუ ლით.”

აქ ნათ ლად ჩანს ეპ იფ ან ეს სას წა ულ ის ძა
ლა: მან ჯერ რის ხვა მო უვ ლი ნა დე დო ფალს, 
შემ დეგ გან კურ ნა ღვთი სა ვე ნე ბით. ყა ნის 
მკის ეპ იზ ოდ იც ნა წი ლია ბე რის სას წა ულ ებ
ისა: რო ცა აბ ულ ას ათი მკის ნე ბას რთავ და, 
ალ ბათ ვერც წარ მო იდ გენ და, რომ ბე რე ბი 
მთელ მო სა ვალს (თუნ დაც მხო ლოდ ერ თი 
ყა ნის მთელ მო სა ვალს) წა იღ ებ დნენ. რა
კი ღა მან თქვა “ დღე სა ერ თსა ში ნა რა იცა 
მომ კონ, მი მი ციაო”, აქ უკ ვე იგ ულ ის ხმე ბა, 
რომ რა ღაც ნა წი ლის მი ცე მას ვა რა უდ ობ
და, თო რემ ვინ და უშ ლი და იმ ყა ნის მთე ლი 
პუ რე ული თა ვი დან ვე გა და ედო ეკ ლე სი ის
თვის. 

ბე რე ბის გულ მოდ გი ნე ბა მო ულ ოდ ნე ლი 
აღ მოჩ ნდა დე დოფ ლის თვი საც: აბ ულ ას
ათ მა თა ვი სი გა დაწყვე ტი ლე ბის შე სა ხებ 
გუ ნათ ლეს მყოფ ცოლს ამ ცნო და თა ვად 
“სხვად ქვე ყა ნად” წა ვი და. დე დო ფალს არც 
უკ მა ყო ფი ლე ბა გა მო უხ ატ ავს და არც წი
ნა აღ მდე გო ბა გა უწ ევია. იგი მხო ლოდ მას 
შემ დეგ შე წუხ და (“შეიურვაო”, — წერს მერ
ჩუ ლე), რო ცა შუ ადღი სას “კაც თა ვი ეთ მე 
უკ ეთ ურ თა” ამ ბა ვი მი უტ ან ეს — “სრუ ლად 
მოჰ მკი ან ვიდ რე მწუხ რად მდე იფ ქლსა მას 
ფრი ად კე თილ სა”. რამ დე ნი მომ კე ლი მუ
შა ობ და ყა ნა ში, უც ნო ბია, მაგ რამ ნათ ლად 
ჩანს, რომ აბ ულ ას ათ საც და შე სა ბა მი სად 
დე დო ფალ საც მხო ლოდ მო სავ ლის ნა წი ლის 
მი ცე მა ჰქონ დათ გან ზრა ხუ ლი. ბე რე ბის 
შრო მი სუ ნა რი ან ობა ყვე ლას თვის მო ულ ოდ
ნე ლი აღ მოჩ ნდა. შე სა ბა მი სად, გუ ნათ ლეს 
მცი რე მი წი ან ობ აზე და ბე ჯი თე ბით სა უბ არი 
ძნე ლია და მკის ის ტო რი ის და კავ ში რე ბაც 
ნუ კასაყ დრის მი და მო ებ თან ჭირს ამ უკ ან
ას კნე ლის რე ლი ეფ ის გა მო: რა ღა ამ კლდე
ღრე ში მი ვი დოდ ნენ სა რო ჭი კოდ და სამ კა
ლად ბე რე ბი...

რო გორც ვხე დავთ, ნუ კას ეკ ლე სი ას თან 
გუ ნათ ლეს ვა ნის გა იგ ივ ებ ის პირ და პი რი 
არ გუ მენ ტე ბი არც მერ ჩუ ლეს თხზუ ლე
ბა ში და არც რო მე ლი მე სხვა წყა რო ში არ 
დას ტურ დე ბა. მე უკ ვე არა ერ თხელ შე ვე ხე 
კლარ ჯე თის “ათ ორ მეტ უდ აბ ნო თა” გე ოგ
რა ფი ას, ამ იტ ომ დე ტა ლებს აღ არ მი ვუბ
რუნ დე ბი, მაგ რამ უნ და შევ ნიშ ნო ის იც, 
რომ ძველ ქარ თულ წყა რო ებ ში მოხ სე ნი ებ
ულ თორ მეტ სა ვა ნეს შო რის იმ ავე ეპ ოქ აში 
აგ ებ ული გუ ნათ ლე არ იხ სე ნე ბა, მა შა სა და
მე, შე იძ ლე ბა ვი ვა რა უდ ოთ, რომ გუ ნათ
ლე არა კლარ ჯე თის ამ სექ ტორ ში, არ ამ ედ 
სხვა გან მდე ბა რე ობ და. ვთქვათ, სწო რედ 
შავ შეთ ში, გურ ნა თელ ში (ახ ლა სუ სუ ზი), 
რო გორც პავ ლე ინ გო როყ ვა, მი იჩ ნევ და. მა
რის დროს აქ, კო კი შა ურ ად (კო კო შა ურ ად) 
წო დე ბულ ად გი ლას, ეკ ლე სი ის კედ ლე ბი 
ჯერ კი დევ შე მორ ჩე ნი ლი იყო.

გრი გო ლის ღვაწ ლი შავ შეთ საც რომ 
სწვდე ბო და, ნათ ლად ჩანს მერ ჩუ ლეს 
თხზუ ლე ბა ში. აქ მო იხ სე ნი ება კლარ ჯე თის 
მო საზღვრედ მდე ბა რე ქვე ყა ნა შავ შე თი
სა, აქა ური და სახ ლე ბუ ლი პუნ ქტე ბი, ას ევე 
შავ შე თის იერ არ ქი მტბე ვა რი, რომ ლის რე
ზი დენ ცია იყო ტბე თი, ნახ სე ნე ბია შავ შე
თის მხა რის მოღ ვა წე ები და სხვა.

არ სე ბი თად შავ შეთკლარ ჯე თი, რო გორც 
ზე მო თაც აღ ვნიშ ნე, იყო ერ თი სექ ტო რი, 
მოღ ვა წე ობ ის ერ თი არე. ამ ას მოწ მობს მა
ტე რი ალ ური კულ ტუ რის ძეგ ლთა (ეკ ლე
სიამო ნას ტრე ბის, ცი ხესი მაგ რე ებ ის, ქვის 
ხი დე ბის) გან ლა გე ბაც და დღემ დე შე მორ
ჩე ნი ლი ლე გენ დე ბიც. ამ რი გად, გუ ნათ ლე
გურ ნა თე ლის გან ხილ ვა გრი გოლ ხან ძთე

ლის მოღ ვა წე ობ ის ფარ გლებ ში სავ სე ბით 
ბუ ნებ რი ვი ჩანს.

გურ ნა თე ლი შავ შე თის წყლის მარ ცხე ნა 
ფერ დობ ზე, სათ ლე ლის ცნო ბი ლი ცი ხის 
მო პირ და პი რე მხა რეს, ფორ თის აღ მო სავ
ლე თით, და ახ ლო ებ ით 25 კი ლო მეტ რის მო
შო რე ბით მდე ბა რე ობს. იგი ტი პუ რი შავ შუ
რი სო ფე ლია — და ფე ნი ლი ვე ლე ბით, წიწ
ვო ვა ნი და შე რე ული ტყე ებ ით. გუ ლი ანი, 
სტუ მარ თმოყ ვა რე გურ ჯე ბი კი არი ან, მაგ
რამ აქა ურ ებს ქარ თუ ლი დი დი ხა ნია (XIX 
სა უკ უნ იდ ან მო ყო ლე ბუ ლი) და ვიწყე ბუ ლი 
აქ ვთ (თუმ ცა, გურ ნათ ლე ლი სერ ვეთ ავ
ჯი გვარ წმუ ნებ და, ბა ბუ აჩ ემ მა ჯერ კი დევ 
იც ოდა ქარ თუ ლი ენაო). ნი შან დობ ლი ვია, 
რომ ქარ თულ ფეს ვებ ზე უარს არ ამ ბო ბენ. 
დღე საც დას ტურ დე ბა ქარ თუ ლი მიკ რო ტო
პო ნი მე ბი, მათ შო რის მა რის მი ერ მოხ სე ნი
ებ ული კო კი შა ური (კო კო შა ური), ველ თა, 
აგ რეთ ვე ბა ლა თი, ნა თო ძი რე ვი (//ნა ტაძ რე
ვი), პა ტა რა ყა ნა წი წელ თა, აღ ნა ური, ძველ
ყა ნა, ნა ურ მა, ჯურ მუ ლი, უჯ ამ ურ თა, ჯა
ფა როთხა რო, აღ მადაღ მა, ჭილ ლუ ღი... 

ქარ თუ ლი აღ არ იცი ანმეთ ქი გურ ნა თელ
ში, მაგ რამ ქარ თუ ლი სიტყვე ბი აქა ურ თა 
თურ ქულ ში ჯერ კი დევ ის მის. ანუ, თუ მე
ტის მე ტად მი ვე ძა ლე ბით ფაქ ტებს, შე იძ
ლე ბა ვთქვათ, რომ ისე ლა პა რა კო ბენ ქარ
თუ ლად, ვერც აც ნო ბი ერ ებ ენ თა ვად... დაე 
ლი რი კულ ჩა ნარ თად ჩა მეთ ვა ლოს, მაგ რამ 
უთუ ოდ უნ და გა ვიხ სე ნო, რო გორ დაგ ვი
ღამ და გურ ნა თე ლის გა ნა პი რას, ერთერთ 
ნა ეკ ლე სი არ ზე, მდი ნა რე ორ თვალ წყლის 
(ორ თვალ სუს) პი რას (2010 წლის ოქ ტომ
ბრის ექ სპე დი ცია). უკ ან, სოფ ლის და სახ

ლე ბულ უბ ნე ბამ დე მე ტად შო რი გზა იყო, 
ტყი ანი. ამ იტ ომ გამ ყოლ თა რჩე ვით ვამ
ჯო ბი ნეთ მდი ნა რე გაგ ვე ტო პა და სო ფელ 
ან კლი აში გა დავ სუ ლი ყა ვით, იქ ედ ან ავ
ტო მო ბი ლით შე იძ ლე ბო და გურ ნა თელ ში 
ას ვლა.

გამ ყო ლებ მა სა ცალ ფე ხო ხი დი ეძ ებ ეს და 
ვერ იპ ოვ ეს. ჰო და, რო ცა შარ ვლე ბა კა პი წე
ბუ ლე ბი და ფეხ შიშ ვე ლე ბი მივ ტო პავ დით 
ყი ნუ ლი ვით ცივ წყალ ში, ერთერ თმა გამ
ყოლ მა თით ქოს თა ვი იმ არ თლა: აქ წი ნათ 
წან წა ლა ქი იყო, მაგ რამ წყალს წა უღიაო. 
ეს წი ნა და დე ბა, ცხა დია, თურ ქუ ლად თქვა, 
მაგ რამ სა ნამ ბა ტო ნი ზა ზა შა ში კა ძე გვი
თარ გმნი და, სიტყვა “წან წა ლა ქი” მა ნამ დე 
მის წვდა სმე ნას. წან წა ლაქს თურ მე ვიწ რო, 
სა ცალ ფე ხო, ბეწ ვის ხიდს უწ ოდ ებ ენ და 
ერ თმა ნეთს ძა ლა უნ ებ ურ ად გა და ება ლინ
გვის ტუ რი ას ოცი აცი ები: წან წა ლი — სი არ
ული — სა წან წა ლო — სა სი არ ულო — ხი დი 
— გა და სას ვლე ლი... ამ ას და ემ ატა სა ერ თო 
გან წყო ბა: ვინ იც ის, იქ ნებ მარ თლაც ძვე ლი 
გუ ნათ ლეს ვა ნის მახ ლობ ლად მდი ნა რე ში 
მივ ტო პავ დით კლდე სა და ღრე ში ჩარ ჩე
ნი ლი პრო ფე სო რე ბი და ქარ თვე ლო ბა და
ვიწყე ბუ ლი, მაგ რამ ერ თობ გულ მოდ გი ნე, 
პა ტი ოს ანი, თა ვა ზი ანი, ფეს ვებს მო ნატ რე
ბუ ლი გურ ჯი გამ ყო ლე ბი... და რა გა საკ ვი
რია, რომ ეს მშვე ნი ერი სიტყვა ისე გვემ
შობ ლი ურა, ვი თომც ჩვენს მხლებ ლებ ში 
ერ თი პა ტა რა, ძვე ლი სა ქარ თვე ლო აღ მოგ
ვე ჩი ნოს!

თა ნა მედ რო ვე გურ ნა თელ ში ძვე ლი, აქ
ტი ური სა სუ ლი ერო ცხოვ რე ბის კვა ლი იმ
ით ღა ჩანს, რომ რამ დე ნი მე ნა ეკ ლე სი არ ის 

თუ ნა ტაძ რე ვის ნახ ვა ჯერ კი დევ შე იძ ლე
ბა. იქ ნებ გუ ნათ ლეს ვა ნი მარ თლაც გურ
ნა თელ ში იყო, მაგ რამ დღეს პრაქ ტი კუ ლად 
შე უძ ლე ბე ლია გან საზღვრა იმ ისა, კერ ძოდ, 
სად მდე ბა რე ობ და იგი. თუმ ცა, ვა რა უდ ებ
ის დაშ ვე ბა შე იძ ლე ბა: ჩვენ თვის სა ინ ტე რე
სო სა ვა ნე გურ ნა თელ ში შე მორ ჩე ნი ლი სა მი 
“ნა ქი ლის ვა რი დან” ერთერ თი უნ და იყ ოს. 

ერ თი მათ გა ნი, რო გორც ვთქვი, ნი კო 
მარ მა აღ წე რა. გუ ნათ ლეს ვან თან იგი მოგ
ვი ან ებ ით პავ ლე ინ გო როყ ვამ გააიგივა. 
მა რის თქმით, ეკ ლე სია ტყე შია, მაღ ლა, 
კო კო შა ურ ად წო დე ბულ ად გი ლას. ეკ ლე
სია იყო ძვე ლი, ტი პი ურ ად შავ შუ რი, წაგ
რძე ლე ბუ ლი, ოთხკუთხა, შიგ ნით ნა ხევ რად 
მომ რგვა ლე ბუ ლი სა კურ თხევ ლით. ნა შე ნი 
იყო პა ტა რა, მსხვი ლი, უხ ეშ ად და მუ შა ვე
ბუ ლი ქვე ბით. XX სა უკ უნ ის და საწყის ში 
სა კურ თხევ ლის კე დე ლი შე და რე ბით კარ
გად ყო ფი ლა შე მორ ჩე ნი ლი და ჯერ კი დევ 
წა აწყდე ბო დი ჯვრე ბი ან ქვებს.

უნ და ით ქვას, რომ სა კუთ რივ კო კო შა ურ
ში ეკ ლე სი ის ნაშ თებ ზე ვე რა ვინ მიგ ვი თი
თა. გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ის იც, რომ ამა 
თუ იმ მიკ რო ტო პო ნი მით სა ხელ დე ბუ ლი 
ტე რი ტო რი ის საზღვრე ბი ხში რად პი რო ბი
თია. იმ ის და ზუს ტე ბაც ჭირს, მა გა ლი თად, 
ბა ლა თი (ბა ლა ძე ცხოვ რობ და იქ და იმ იტ
ომ ჰქვია ბა ლა თიო, ასე აგ ვიხ სნეს), კო კო
შა ურ ის ნა წი ლია, თუ მის გან გა მიჯ ნუ ლი. 
ყო ველ შემ თხვე ვა ში, ეს ორი უბ ანი გურ
ნა თე ლის ერთ სექ ტორ შია და, ჩვე ნი ვა რა
უდ ით, ბა ლათ ში მდე ბა რე ნა ქი ლის ვა რია 
სწო რედ ის შავ შუ რი ეკ ლე სია, რო მე ლიც 
ნი კო მარ მა აღ წე რა. დღეს იგი მი წას თა ნაა 

გას წო რე ბუ ლი, აღ არც კედ ლის ნაშ თე ბია, 
სა ძირ კვე ლიც მი წით და მცე ნა რე ებ ითაა 
და ფა რუ ლი. სოფ ლის მუხ ტრის, მი ქა ელ 
დე მირ ჯის თქმით, ნგრე ვა ში გან ძის მა ძი
ებ ლებ მაც ით ამ აშ ეს დი დი რო ლი. ფაქ ტიც 
იქ ვე ვნა ხეთ (2010 წლის ივ ლი სის ექ სპე დი
ცია): ოქ როს პოვ ნით ან თე ბულ რო მე ლი ღა
ცა გურ ნათ ლელს პრო ფე სი ონ ალი არ ქე ოლ
ოგ ის გულ მოდ გი ნე ბით გა და უთხრია მი წა 
და იქ ნა ნახ მა სუ რათ მა ჩვე ნი გამ ყო ლე ბი 
იმ დე ნად შე აწ უხა, რამ დენ ჯერ მე ბო დი შიც 
მო იხ ად ეს თა ნა სოფ ლელ თა სი ხარ ბით დარ
ცხვე ნი ლებ მა.

სამ წუ ხა როდ, არც ნი კო მა რი და არც 
სხვა მა შინ დე ლი ავ ტო რე ბი გურ ნა თე ლის 
სხვა სა ვა ნე ებ ის შე სა ხებ არ აფ ერს ამ ბო ბენ. 
არ ადა სო ფელ ში უაღ რე სად სა ინ ტე რე სო 
სუ რა თი იხ ატ ება.

კი დევ ერ თი ნა გე ბო ბის კვა ლი მაღ ლობ
ზეა: გურ ნა თელს ირ გვლივ მთე ბი აკ რავს. 
ზე მოხ სე ნე ბუ ლი გო რა კი აღ მო სავ ლე თის 
ფერ დობ ზეა და იმ ად გილს ნა თო ძი რე ვი//
ნა ტაძ რე ვი ჰქვია. ად გი ლობ რივ თა თქმით, 
წი ნათ აქ მო ნას ტე რი ყო ფი ლა. ახ ლა მი წის 
ზე და პირ ზე აღ არ აფ ერი ჩანს, მაგ რამ უძ ვე
ლე სი სა ვა ნის ხსოვ ნა აქა ურ თა მეხ სი ერ ებ
აში არ წაშ ლი ლა.

მე სა მე ნა გე ბო ბა, მდი ნა რე ორ თვალ
წყლის მარ ჯვე ნა ნა პირ ზე მდე ბა რე ზე მოხ
სე ნე ბუ ლი ნა ეკ ლე სი არი თუ ნა მო ნას ტრე
ვი, მრა ვალ მხრი ვაა სა ინ ტე რე სო. სოფ ლის 
ცენ ტრი დან იქ ამ დე და ახ ლო ებ ით ერ თი 
სა ათ ის ფე ხით სა ვა ლია. კო კო შა ურ იდ ან წა
სუ ლი მგზავ რი ძვე ლის ძვე ლი სა ურ მე გზით 
გა ივ ლის იახ მე თურს, ყა რაიაღს, ბე ჩათს და 
ცი ცა ბო ფერ დო ბით მდი ნა რის პი რას ჩა ვა. 
ამ ად გილს ქი ლი სეს ეძ ახი ან.

ნა ეკ ლე სი არ ზე მის ვლა ორ თვალ წყლის 
მარ ცხე ნა ნა პირ ზე მდე ბა რე სო ფელ ან კლი
იდ ან აც შე იძ ლე ბა. ეს გზა უფ რო მო სა ხერ
ხე ბე ლია, მაგ რამ მდი ნა რის გა ტოპ ვაა სა ჭი
რო. 

ჩვენ ორ ივე გზა გა ვი არ ეთ და შეძ ლე ბის
დაგ ვა რად მახ ლო ბე ლი მი და მო ებ იც და ვათ
ვა ლი ერ ეთ.

ნა გე ბო ბა თა კვა ლი თვალ სა ჩი ნოა, თუმ
ცა, ყვე ლა ფე რი მი წას თა ნაა გას წო რე ბუ ლი. 
გან ძის მა ძი ებ ელ თა “ნაღ ვა წი” აქ აც ჩანს. 
გა უთხრი ათ ძვე ლი საფ ლა ვებც და ძვლე
ბი მი წა ზე ყრია. დღეს ძნე ლია და ბე ჯი თე
ბით სა უბ არი იმ აზე, მთე ლი სა მო ნას ტრო 
კომ პლექ სი იყო აქ, თუ მხო ლოდ ეკ ლე სია. 
რო გორც ჩანს, ახ ლომახ ლო და სახ ლე ბაც 
ყო ფი ლა. ამ ას თან, გამ ყო ლებ მა მო შო რე
ბით გვაჩ ვე ნეს უზ არ მა ზა რი გათ ლი ლი ქვა, 
რო მელ ზეც რა ღაც ნიშ ნე ბი თუ ფი გუ რე ბი 
იყო ამ ოკ აწ რუ ლი.

ად გი ლი სავ სე ბით შე სა ფე რი სია მო ნას
ტრი სათ ვის, თუმ ცა, რო გორც ვთქვი, და
ბე ჯი თე ბით რა იმ ეს მტკი ცე ბა ძნე ლია. თუ 
აქ აც ლი რი კას მივ მარ თავთ, თან ფან ტა
ზი ას აც და ვა ტანთ ძა ლას და მი და მო საც 
გულ დას მით და ვათ ვა ლი ერ ებთ, შე იძ ლე ბა 
მი სა ღე ბად მოგ ვეჩ ვე ნოს არ ცთუ ფან ტას
ტი კუ რი შე ფე რი ლო ბის აზ რი, რომ ნუ კას 
საყ დრის და გურ ნა თე ლის ზე მოხ სე ნე ბუ
ლი სა ვა ნის ას აშ ენ ებ ელი ად გი ლი ერ თი პი
როვ ნე ბის (ვთქვათ, გრი გოლ ხან ძთე ლის) 
გე მოვ ნე ბი თაა შერ ჩე ული. გან სხვა ვე ბაც 
დი დია, მაგ რამ სა ერ თო გან წყო ბით ეს ორი 
ად გი ლი რა ღაც ნა ირ ად ეხ მი ან ება ერ თმა
ნეთს. თუ ნუ კას საყ დარს მდი ნა რე კარ
ჩხა ლას ნა პი რი დან (მარ ცხე ნა ნა პი რი დან) 
გა ხე დავ, ხო ლო გურ ნა თე ლის ქი ლი სას ან
კლი იდ ან — ორ თვალ წყლის ას ევე მარ ცხე
ნა ნა პი რი დან, აშ კა რად იგ რძნო ბა მსგავ სი 
ხედ ვა, ოღ ონდ სა გან გე ბოდ უნ და აღ ინ
იშ ნოს, რომ საგ რძნო ბია რე ლი ეფ ის მნიშ
ვნე ლო ვა ნი გან სხვა ვე ბაც: გურ ნა თელ ში 
ფიცხე ლი კლდე ები არაა. კაც მა რომ თქვას, 
არც შე ეფ ერ ება ის ინი ქალ თა მო ნას ტერს...

მოკ ლედ, კითხვა ბევ რია, პა სუ ხე ბი — ცო
ტა. გურ ნა თელ ში კი დღემ დე სჯე რათ, რომ 
ზოგ ჯერ ქი ლი სეს თავ ზე, მდი ნა რის პი რა 
კლდეს თან გად მოდ გე ბა ხოლ მე თეთ რებ
ში ჩაც მუ ლი თეთ რწვე რა კა ცის აჩ რდი ლი. 
— ბევ რს უნ ახ ავ სო, — ამ ბო ბენ, — ოღ ონდ 
შო რი და ნო. ეს ლე გენ დაც უკ ან მო ხედ ვაა, 
გა უც ნო ბი ერ ებ ელი ნაღ ვე ლია წი ნაპ რე ბის, 
ძვე ლის, და კარ გუ ლი ფეს ვე ბი სა და წარ სუ
ლის გა მო, წარ სუ ლი სა, რო მე ლიც აღ არ ას
ოდ ეს დაბ რუნ დე ბა...

(გაგ რძე ლე ბა იქ ნე ბა)

ოქ როს მა ძი ებ ელ თა საქ მი ან ობ ის კვა ლი გურ ნა თელ ში, ბა ლა თის ნა ეკ ლე სი არ ზე
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ბრძენს უთ ქვამს, ცხოვ რე ბა ის დღე ები 
რო დია, რო მე ლიც წა ვი და, არ ამ ედ ის, რო-
მე ლიც დაგ ვა მახ სოვ რდაო. პირ ვე ლად 1962 
წლის 13 იან ვარს მო ვე დი მოკ რძა ლე ბით 
ბა თუ მის შო თა რუს თა ვე ლის სა ხელ მწი ფო 
პე და გო გი ურ ინ სტი ტუტ ში. ზამ თრის თბი-
ლი, მზი ანი ამ ინ დი იდ გა ბიბ ლი ოთ ეკ ის შე-
ნო ბა ში ვე ლო დე ბო დი ბიბ ლი ოთ ეკ ის გამ გეს 
ბა ტონ მუ ხა მედ ვა ნი ლიშს. ის იყო გა ნათ-
ლე ბუ ლი პი როვ ნე ბა, არ აბ ული ენ ის კარ გი 
მცოდ ნე.

1968 წელს და უს წრებ ლად და ვამ თავ რე 
თბი ლი სის პუშ კი ნის სა ხე ლო ბის სა ხელ მწი
ფო პე და გო გი ური ინ სტი ტუ ტი ბიბ ლი ოთ ეკ
ათ მცოდ ნე ობა ბიბ ლი ოგ რა ფი ის სპე ცი ალ
ობ ით. 1995 წლი დან 2007 წლამ დე ვი ყა ვი 
ბიბ ლი ოგ რა ფი ის გან ყო ფი ლე ბის გამ გე. ჩე

მი პირ ვე ლი მას წავ ლე ბე ლი იყო ლი ლი გო
გუ აძე. ქალ ბა ტო ნი ლი ლი, სა ბიბ ლი ოთ ეკო 
საქ მის კარ გი მცოდ ნე, სი ამ ოვ ნე ბით გვი ზი
არ ებ და თა ვის გა მოც დი ლე ბას კო ლე გებს.

სა ბიბ ლი ოთ ეკო საქ მის კარ გი სპე ცი ალ
ის ტი იყო ლი და ტუ როიანი, რო მე ლიც რამ
დე ნი მე ათე ული წლის გან მავ ლო ბა ში მუ
შა ობ და ჩვენს ბიბ ლი ოთ ეკ აში. გახ სე ნე ბის 
ღირ სია ბიბ ლი ოთ ეკ არი რუ სუ დან ფი ლი
პაშ ვი ლი, რო მე ლიც მო ულ ოდ ნე ლადდ წა ვი
და ამ ქვეყ ნი ური ცხოვ რე ბი დან. 

სხვა დას ხვა დროს ჩვენს ბიბ ლი ოთ ეკ აში 
მუ შა ობ დნენ კარ გი სპე ცი ალ ის ტე ბი: ვე
ნე რა გობ რო ნი ძე, ლუ იზა სვა ნი ძე, ბე ლა 
წი ლო სა ნი, რუ სი კო რაზ მა ძე, რომ ლებ მაც 
მთე ლი ბიბ ლი ოთ ეკ ის წიგ ნა დი ფონ დი ზე
პი რად იც ოდ ნენ. უკ ან ას კნელ დროს სა

მეც ნი ერო ბიბ ლი ოთ ეკ ას ემ სა ხუ რე ბოდ
ნენ ბიბ ლი ოთ ეკ არ ები: ნა თე ლა ურ უშ აძე, 
გუ ლი სა შა რა ში ძე, ლა ლი მი ქე ლაშ ვი ლი, 
ლამ ზი რა რე სუ ლი ძე, რუ სი კო რუ რუა, მა
ნა ნა გე დე ნი ძე, დო დო შენ გე ლია, მა ნა ნა 
მაქ სი მე იშ ვი ლი, თა ლი კო გობ რო ნი ძე, მა
ნა ნა ყა ჭე იშ ვი ლი, ნა ირა ფოფხა ძე, ლა მა
რა კუნ ჭუ ლია.

ბიბ ლი ოთ ეკ აში 45 წლის გან მავ ლო ბა ში 
ჰი გი ენ ურ წე სებს იც ავ და ევ გე ნია ცა ცუ
რი ანი. ბიბ ლი ოთ ეკ ის თა ნამ შრომ ლე ბი ხში
რად ვიკ რი ბე ბო დით და ბა დე ბის დღე ებ ზე, 
დავ დი ოდ ით თა ნამ შრომ ლე ბის ქორ წი ლებ
ში, ვმოგ ზა ურ ობ დით სა ქარ თვე ლოს სხვა
დას ხვა კუთხე ებ ში. ჩემს ოჯ ახ ურ ალ ბომს 
ამ შვე ნებს სუ რა თე ბი, რომ ლე ბიც ჩემ ში მო

გო ნე ბებს აც ოცხლებს წარ სულ დღე ებ ზე.
ჩე მი მუ შა ობ ის პე რი ოდ ში ბიბ ლი ოთ ეკ ის 

დი რექ ტო რე ბი იყ ვნენ: მუ ხა მედ ვა ნი ლი ში, 
ნა თე ლა ნა კა ში ძე, მე რი ლო მი ნა ძე, ლი ლი 
გო გუ აძე, იური ჩხარ ტიშ ვი ლი მი ხე ილ ჟორ
ჟო ლი ანი, რე ვაზ დი ას ამ იძე, მზია ჯი ბუ ტი. 
დღეს ბიბ ლი ოთ ეკ ას სა თა ვე ში უდ გას ქალ
ბა ტო ნი ლე ლა თურ მა ნი ძე.

ამ ჟა მად ბიბ ლი ოთ ეკ აში მუ შა ობ ენ: მე
რი ლო მი ნა ძე, ლი ლი ტი კა რა ძე, მე რი კონ
ცე ლი ძე, ია სურ მა ნი ძე, ნი ნო თურ მა ნი ძე, 
მზე ვი ნარ ხალ ვა ში, ნა თია ბურ ჭუ ლა ძე, 
ნი ნო კვირ ცხა ლია, მე რაბ მეგ რე ლიშ ვი ლი. 
თი თოეულ მათ განს ვუ სურ ვებ დიდ ხანს 
სი ცოცხლეს და მკითხვე ლის დიდ სიყ ვა
რულს.

30 აპ რი ლი ბიბ ლი ოთ ეკ არ ის სა ერ თა შო რი სო დღეა. 
ქალ ბა ტონ მა ლი ზამ მთე ლი თა ვი სი შეგ ნე ბუ ლი 

ცხოვ რე ბა ბიბ ლი ოთ ეკ აში გა ატ არა. იგი სი ამ ოვ ნე ბით 
იგ ონ ებს აქ გა ტა რე ბულ წლებს.

იური ბი ბი ლე იშ ვი ლი

ორი ხალ ხის ღირ სე ული შვი ლი

გა მომ ცემ ლო “ალი ონ მა” გა მოს ცა პროფ. 
რა მაზ სურ მა ნი ძის ახ ალი ნაშ რო მი “ის მეთ 
დინ და რი”.

პროფ. რა მაზ სურ მა ნი ძე ათე ული წლე
ბის მან ძილ ზე ხელ ძღვა ნე ლობ და უცხო ეთ
ში მცხოვ რებ თა ნა მე მა მუ ლე ებ თან კულ
ტუ რუ ლი ურ თი ერ თო ბის აჭ არ ის ორ გა ნი
ზა ცი ას და დი დი წვლი ლი მი უძ ღვის სა ქარ
თვე ლოს ფარ გლებ სგა რეთ მცხოვ რებ ჩვე
ნე ბუ რებ თან სუ ლი ერი კავ ში რის გან მტკი
ცე ბა ში. ამ ერ ოვ ნულ საქ მეს თა ვის დრო ზე 
ფას და უდ ებ ელი ამ აგი დას დეს მე მედ და 
ჰა იდ არ აბ აშ იძე ებ მა. ის ინი შთა აგ ონ ებ დნენ 
თა ვი ანთ მკითხვე ლებ სა და მსმე ნე ლებს: 
ჩვენ იმ ერ ოვ ნე ბის ად ამი ან ები ვართ, რო
მელ ენ აზ ეც ვლა პა რა კობთ. შემ დეგ ეს 

იდეა ახ ალი ძა ლით გა ნა ვი თა რა და გა აფ არ
თო ვა ფრი დონ ხალ ვაშ მა და ქრის ტი ანი და 
მაჰ მა დი ანი ქარ თვე ლე ბი სათ ვის უმ თავ რეს 
რე ლი გი ად ქარ თუ ლი ენა გა მო აცხა და: “მე 
ყო ველ თვის იმ ით მომ წონს თა ვი, რომ თუ 
წარ სულ ში სხვა ბევ რი რამ წა მარ თვეს, ყვე
ლა ზე დი დი სიმ დიდ რე, ერ ოვ ნუ ლო ბის ნი
შა ნი და ერ თა დერ თი ჩე მი რე ლი გია – ქარ
თუ ლი ენა – არ და მი კარ გავს....” “ქარ თუ ლი 
ენა და ქარ თუ ლი კულ ტუ რა არ ის ის ფე ნო
მე ნი, რო მე ლიც ქარ თვე ლებს გაგ ვა ერ თი
ან ებს.” ამ მი მარ თუ ლე ბით პროფ. რა მაზ 
სურ მა ნი ძემ, რო გორც მკვლე ვარ მა და რო
გორც ჩვე ნე ბუ რებ თან ურ თი ერ თო ბის ორ
გა ნი ზა ტორ მა, გა დად გა უაღ რე სად სა ჭი რო 
და პრაქ ტი კუ ლი ნა ბი ჯე ბი. გა მოხ მა ურ
ებ აც არ აყ ოვ ნებს. მკვლე ვა რი გუ ლი თად 
მად ლო ბას ღე ბუ ლობს ჩვე ნე ბუ რე ბი სა გან. 
სი ამ აყ ის გრძნო ბით გვავ სებს პროფ. რა
მაზ სურ მა ნი ძის ახ ალი ნაშ რო მიც “ის მეთ 
დინ და რი”. ის მეთ დინ და რის სა ხელს ახ ლა 
კარ გად იც ნო ბენ გუ ლით და ავ ად ებ ული 
ად ამი ან ები მსოფ ლი ოში. იგი – თურ ქე თის 
მო ქა ლა ქე, ქარ თუ ლი წარ მო შო ბის მი ქე ლა
ძეა. ის მეთ დინ და რის წი ნაპ რე ბი 18771878 
წლე ბის რუ სეთთურ ქე თის ომ ის პე რი ოდ
ში გა და იხ ვეწ ნენ თურ ქეთ ში, დამ კვიდ
რდნენ ქ. ფა ცა ში და რო გორც სა სუ ლი ერო 
მოღ ვა წე ებ მა, გვა რად მი იღ ეს კომ პო ზი ტი 
“დინ და რი”, რაც სიტყვასიტყვით ნიშ ნავს 
“რწმე ნის ერ თგუ ლი”.

ის მეთ მი ქე ლა ძედინ და რი და იბ ადა 
1956 წელს. მი იღო თა ნა მედ რო ვე ევ რო
პუ ლი გა ნათ ლე ბა კარ დი ოლ ოგი აში. დღეს 
ის მსოფ ლიო სა ხე ლის გუ ლის მკურ ნა ლი 
დას ტა ქა რია. ამ ას თან მას არ ავ იწყდე ბა 
მი სი ის ტო რი ული ფეს ვე ბი და სა სურ ვე ლი 

დეს პა ნია თურ ქეთ სა და სა ქარ თვე ლოს შო
რის კე თილ ნა ყო ფი ერი თა ნამ შრომ ლო ბი სა. 
ის მეთ დინ და რის მო ნა წი ლე ობ ით სა ქარ
თვე ლო ში შე მო ტა ნი ლია ან გი ოლ ოგი ური 
და კარ დი ოლ ოგი ური მკურ ნა ლო ბი სათ ვის 
გან კუთ ვნი ლი უახ ლე სი აპ არ ატ ურა. ამ ას
თან, დინ და რი თა ვის ქარ თველ კო ლე გებს 
იწ ვევს თურ ქეთ ში ერ თობ ლი ვი ოპ ერ აცი
ებ ის ჩა სა ტა რებ ლად. პე რი ოდ ულ ად თვი
თო ნაც ჩა მო დის თბი ლის ში რთულ ოპ ერ
აცი ებ ში მო ნა წი ლე ობ ის მი სა ღე ბად. ის მეთ 
დინ და რის, კარ დი ოლ ოგი ის გან ვი თა რე ბა ში 
შე ტა ნი ლი წვლი ლი სათ ვის, სა ქარ თვე ლოს 
სა პა ტიო მო ქა ლა ქე ობა მი ენ იჭა. მი ენ იჭა 
მას აგ რეთ ვე ბა თუ მის შო თა რუს თა ვე ლის 
სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის სა პა ტიო 
დოქ ტო რის წო დე ბა. სა ქარ თვე ლოს პრე
ზი დენ ტის ბრძა ნე ბუ ლე ბით ის მეთ დი და რი 
და ჯილ დო ვე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს ღირ სე
ბის ორ დე ნით.

პროფ. რა მაზ სურ მა ნი ძე თა ვის წიგ ნში 
არ იფ არ გლე ბა მხო ლოდ ის მეთ დინ და
რის პი როვ ნე ბი თა და მოღ ვა წე ობ ით. ავ
ტო რი ერ ოვ ნუ ლი ცნო ბი ერ ებ ის დო ნე ზე 
გაიაზრებს მთა ვარ მოვ ლე ნებს და ფარ
თოდ მი მო იხ ილ ავს მე ორე სა ხე ლო ვა ნი ჩვე
ნე ბუ რის, ის მეთ დინ და რის ბი ძაშ ვი ლის, 
პრო ფე სორ ბი ლალ დინ და რის მოღ ვა წე ობ
ას. ის მეთ და ბი ლალ დინ და რე ბი ის ეთ ივე 
იდე ოლ ოგი ით ზრდი ან ჩვე ნე ბუ რე ბის თა
ობ ებს, რო გო რი მიზ ნე ბი თაც სა ქარ თვე ლო
ში მოღ ვა წე ობ დნენ მე მედ აბ აშ იძე, ჰა იდ არ 
აბ აშ იძე, ფრი დონ ხალ ვა ში და სხვ. 1997 
წელს თბი ლის ში მოწყო ბილ დიდ შეხ ვედ
რა ზე ქარ თველ სა ზო გა დო ებ ას თან ბი ლალ 
დინ და რი ჭეშ მა რი ტად ერ ოვ ნუ ლი იდე ებ ის 
პო ზი ცი ებ იდ ან აცხა დებ და: “ერ თი და იგ

ივე მოდ გმი სა და ერ ოვ ნე ბის ად ამი ან ებს, 
რომ ლე ბიც სხვა დას ხვა აღ მსა რებ ლო ბას 
მი ეკ უთ ვნე ბი დან, რე ლი გია მა თი გა მა ერ
თი ან ებ ელი ვერ გახ დე ბა, რად გა ნაც იგი 
უფ რო პი როვ ნუ ლია, ვიდ რე ერ ოვ ნუ ლი. ამ
იტ ომ აქ მთა ვა რი ენაა”. ამ ავე პო ზი ცი აზე 
დგას მე ორე სა ხე ლო ვა ნი დინ და რიც. ბა ტო
ნი ის მეთ დინ და რი ამ ბობს: “მე მარ თლაც 
ერთ ღმერ თს ვემ სა ხუ რე ბი. ერ თი გუ ლი 
მაქ ვს, მაგ რამ ის ორ ადაა გა ყო ფი ლი. მდი
და რი ვარ იმ ით, რომ მაქ ვს ორი სამ შობ ლო, 
ვარ ორი ქვეყ ნის სრუ ლუფ ლე ბი ანი მო ქა
ლა ქე, მყავს ორი მშო ბე ლი ერი, მაქ ვს ორი 
გვა რი და თა ვი სუ ფა ლად ვმეტყვე ლებ ორ 
ენ აზე. ჩე მი მი ზა ნია ამ ორ ქვე ყა ნას და მის 
ხალ ხებს შო რის სიყ ვა რუ ლი, პა ტი ვის ცე მა 
და კე თილ მე ზობ ლუ რი ურ თი ერ თო ბა. მე, 
რო გორც მე დი კო სი, ამ მი ზანს ჩე მი ხე ლოვ
ნე ბით, ექ იმ ობ ით ვცდი ლობ და მგო ნი შეძ
ლე ბის დაგ ვა რად ვაღ წევ კი დეც”.

რო გორც იტყვი ან, ღირ სე ული ბი ძაშ ვი
ლე ბი ტოლს არ უდ ებ ენ ერ თმა ნეთს სა ქარ
თვე ლოს სამ სა ხურ ში. მა გა ლი თად, რუს თა
ვე ლის დღე ებ თან და კავ ში რე ბით ბი ლალ 
დინ დარს გა მო ფე ნა ზე უნ ახ ავს უცხო ენ ებ
ზე გა მო ცე მუ ლი “ვეფხის ტყა ოს ანი”. სულ 
70ზე მე ტი წიგ ნი და უთ ვლია. არ იყო მხო
ლოდ თურ ქუ ლი ვა რი ან ტი, რა მაც და ბა და 
ამ დი დი პო ემ ის თარ გმნის იდეა. პროფ. 
ბი ლალ დინ და რის წყა ლო ბით ახ ლა თურ ქი 
მკითხვე ლიც კითხუ ლობს შო თა რუს თა ვე
ლის უკ ვდავ ქმნი ლე ბას.

წარ მა ტე ბე ბი ვუ სურ ვოთ სა ხე ლო ვან 
დინ და რებს ერ ოვ ნულ სამ სა ხურ ში, რაც 
ასე სა ინ ტე რე სოდ არ ის გად მო ცე მუ ლი 
პროფ. რა მაზ სურ მა ნი ძის ნაშ რომ ში “ის
მეთ დინ და რი”.

ლი ზა მა ლა ზო ნია–ბიბ ლი ოთ ეკ ათ მცოდ ნე

 მო გო ნე ბე ბი წარ სულ დღე ებ ზე



8 აპრილი

“odnoklassniki” და სტუდენტობა
21ე საუკუნე ინფორმაციული საუკუნეა. ადრე თუ 

შეიძლებოდა ინფორმაციის გაგება მხოლოდ ჟურნალ
გაზეთებისა და ტელერადიოსაშუალებით, მასობრივი 
ინფორმაციის საშუალება გახდა ინტერნეტიც. მას უამრავი 
მომხმარებელი ჰყავს მსოფლიო მასშტაბით.

     ერთერთი საიტი, რომელიც დღეს ძალიან მოდაშია,  
არის ,,ოდნოკლასსნიკი”, რომელსაც ყველა თაობის 
მომხმარებელი ჰყავს. ასაკი შეზღუდული არ არის, თუმცა 
ძირითადად, მაინც სტუდენტები სარგებლობენ. თუ რა დროს 
ატარებს სტუდენტი ,,ოდნოკლასსნიკი”ში და ძირითადად რა თემაზე საუბრობენ ისინი, 
ამის შესახებ ჩვენი უნივერსიტეტის  მე4 კურსის სტუდენტი (საფინანსო, საბანკო და 
სადაზღვეო საქმე) თეონა წიტაიშვილი გვიამბობს:

_საერთოდ ინტერნეტში დიდ დროს ვატარებ, ,,ოდნოკლასსნიკი”ში კი დაახლოებით 
დღეში 3 საათს. ძირითადად ვსაუბრობთ ახალ, საინტერესო ამბებზე, მუსიკაზე, 
ფილმებზე, პირად ცხოვრებაზე და ა.შ.

   რა ახალი და საინტერესო ინფორმაციის გაგება შეგიძლია ამ საიტიდან და არის თუ 
არა ის შემეცნებითი?

_,,ოდნო” საშუალებას მაძლევს შევიძინო ახალი მეგობრები და მოვიკითხო 
საზღვარგარეთ მცხოვრები ნათესავები. შემეცნებითი ნაკლებადაა, ის გართობის და 
განტვირთვის საუკეთესო საშუალებაა, საიდანაც ვგებულობთ ახალ ამბავს მეგობრების 
შესახებ. ის გვახსენებს ჩვენთვის საყვარელი ადამიანების დაბადების დღეების 
თარიღებსაც, აგრეთვე ვნახულობთ ვიდეოკლიპებს, რომელიც იმ დროისათვისაა 
პოპულარული, ასევე შეგვიძლია მოვძებნოთ  ცნობილი ადამიანები, დავათვალიეროთ 
მათი ალბომები, სტატუსები, მეგობრები, კომენტარები და ა.შ.

 დასასრულისთვის შემიძლია ვთქვა, რომ ,, ოდნოკლასსნიკი” ჩემთვის მხოლოდ 
გართობისა და განტვირთვის ერთერთი საუკეთესო საშუალებაა.

ჟურნალისტიკის სპეციალობის მე-4 კურსის სტუდენტი ირინა მსხალაძე 

* * *
დი ლის ათ ზე გა იღ ვი ძა ბა ტონ მა ზუ რაბ მა, 

მაგ რამ ვაი ას ეთ გაღ ვი ძე ბას, გუ ლი სა შინ
ლად უც ემს, მე ლოტ თავ ში თით ქოს ჩა ქუჩს 
ურ ტყა მენ. სა წოლს გა ხე და, მე უღ ლე ამ დგა
რა უკ ვე, ალ ბათ სამ ზა რე ულ ოში ფუს ფუ
სებს. გუ ლის ცე მა კი დევ უფ რო იმ ატ ებს და... 
ღმერ თო ეს რა არ ის? სა წოლს თეთ რებ ში 
გა მოწყო ბი ლი კა ცი დას ცქე რის, ვინ ხარ და 
რა გინ და? რი ხი ან ად ეკ ითხე ბა ზუ რა ბი. გა
მარ ჯო ბა აკ აკ იჩ, სიკ ვდი ლი ვარ მე, ეუბ ნე ბა 
და უპ ატ იჟ ებ ელი სტუ მა რი. მე რე ჩემ თან რა 
გინ და კა ცო? უკ ვე ჩურ ჩუ ლებს ზუ რა ბი და 
ოფ ლი ას ხამს. რა მინ და ძმაო და წუ ხე ლის 
შენ იმ დე ნი ღვი ნო და ლიე, ნორ მა ლურ კაცს 
კლავს მა გი და არ უნ და მოვ სუ ლი ყა ვი ვი
თომ?

გა ახ სენ და ზუ რაბს გუ შინ დე ლი დღე, დი
ლი დან ვე ემ ზა დე ბო და თა ვი სი დი რექ ტო რის 
დღო ბა ზე სა თა მა დოდ, ერ თი სა ათი იპ რან
ჭე ბო და სარ კის წინ, მე უღ ლემ შე აწყვე ტი ნა 
პო ზი ორ ობა: “მო დი ისა უზ მე ზუ რაბ”! რას 
ამ ბობ ქა ლო, შე ეპ ას უხა ქმა რი,ქე იფ ში მივ დი
ვარ და სახ ლში ვჭა მო საჭ მე ლი? მა გას ჯო ბია 
დრო ზე გა ვი დეთ და რა მე კარ გი სა ჩუ ქა რი შე
ვარ ჩი ოთ, ის ეთი სხვე ბი სა რომ დაჩ რდი ლოს, 
მა რა იც ოდე, ძა ლი ან ძვი რი ანი არ იყ იდო, არ 
დამ ღუ პო. ძვი რი ანს მე რე ვუ ყი დი, ხელ ფასს 
რომ მო მი მა ტებს. ორი სა ათი ეძ ებ დნენ მათ
თვის სა კად რის და თან “არც ძა ლი ან ძვირ” 
სა ჩუ ქარს, ბო ლოს რო გორც იქ ნა მი აგ ნეს რა
ღაც მსგავ სს. მი ვიდ ნენ რეს ტო რან ში, გა მო
ეგ ებ ათ იუბ ილ არი, მი ულ ოც ეს, გა და კოც ნეს, 
ათ ასი ტკბი ლი სიტყვა უთხრეს მას და მის 
მე უღ ლეს, ამ უკ ან ას კნელს თვა ლი უფ რო სა
ჩუქ რის კენ ეჭ ირა, სა ღა მოს ქმრის თვის რომ 
მო ეხ სე ნე ბი ნა ვინ რა მო იტ ანა, აბა არ უნ და 
იც ოდ ეს პა ტივ ცე მულ მა დი რექ ტორ მა, რამ

დე ნად აფ ას ებ ენ თა ნამ შრომ ლე ბი? მი იპ ატ
იჟ ეს სტუმ რე ბი სუფ რას თან, დი რექ ტორ მა 
გვერ დზე გა იხ მო ზუ რა ბი და ეუბ ნე ბა: “ჩე
მო ზუ რაბ შენ უნ და წა იყ ვა ნო სუფ რა, აბა 
შენ იცი.” ახ ლად და ნიშ ნუ ლი თა მა და გა იქ
აჩა: “არა გი ორ გიჩ სად შე მიძ ლია, გი ორ გა
ძეს სთხო ვეთ ახ ალ გაზ რდა კა ცია, მე ბევ რს 
ვერ დავ ლე ვო, ეს კი თქვა ყა სი დად, მაგ რამ 
გულ ში მღე რო და უკ ვე, რო გორ მა ფა სე ბე ნო 
ყველ გან, ერთორ ჯერ კი დევ იუარა ზრდი
ლო ბის თვის, თან მი სი ფე ხით მი იწ ევ და მა
გი დის თა ვის კენ. და იწყო, მა რა რა და იწყო; 
ყან წიო, ფი ალაო, ჭუ რიო, გი დე ლიო, ყვე ლა 
სას მისს და ხე და ფსკერ ზე, ხალ ხი ეხ ვე წე ბა, 
მო უკ ელიო თა მა და ბა ტო ნო. რაო? მე ჩე მი 
გი ორ გი ჩის იუბ ილ ეზე სა თი თე ებ ით ვსვაო? 
და აბ რი ალა თვა ლე ბი. არ და ტო ვა დი რექ ტო
რის გვარ ში არ ავ ინ უდღეგ რძე ლე ბე ლი, თი ნა 
მა მი დას გა უმ არ ჯო სო, თევ დო რე ბი ძი ასო, 
მგო ნი ზე მოთხსე ნე ბულ ნი თვი თონ იუბ ილ არ
მაც არ იც ოდა ვინ იყ ვნენ, თუმც დი დად ნა სი
ამ ოვ ნე ბი იხ დი და მად ლო ბებს. მოკ ლედ ზუ
რა ბი ბო ლომ დე მედ გრად იდ გა, მი ფანტმო
ფან ტა ხალ ხი, და ემ შვი დო ბა მას პინ ძელს და 
სიმ ღერსიმ ღე რით გა უდ გა გზას ში ნის კენ, 
ცოლს კი მა ლიმალ ეუბ ნე ბო და, ხომ ჩავ ყა
რეო ყვე ლა სა ცივ ში. გა კა პა სე ბუ ლი მე უღ ლე 
ყო ველ ას ეთ გა მოს ვლა ზე, წყევ ლაკრულ ვის 
კო რი ან ტე ლით აჯ ილ დო ებ და.

ეს გუ შინ, დღეს კი ეს “ლო მი ვით” კა ცი 
“პახ მე ლი ით” კვდე ბა, მი ქე ლას პა ტი ებ ას 
სთხოვს, ჯერ ად რეაო ჩემ თვი სო, შვი ლე ბი 
გზა ზე უნ და და ვა ყე ნოო.

აპ ატი ებს ვი თომ? კარ გი იქ ნე ბა თუ აპ ატი
ებს, არაა ზუ რა ბი ბო რო ტი გუ ლის კა ცი, უბ
რა ლოდ, ქარ თვე ლია.

და თო ქუ ტი ძე

 პა ტა რა, მაგ რამ სა ჭი რო წიგ ნი
გა მოქ ვეყ ნდა პროფ. იური ბი ბი ლე იშ ვი ლის 

მო გო ნე ბე ბის წიგ ნი “სა ქარ თვე ლოს თვის”, 
რო მელ შიც აღ წე რი ლია 1956 წლის 59 მარ
ტს ბა თუმ ში ჩა ტა რე ბუ ლი საპ რო ტეს ტო მი
ტინ გე ბი.

ორ მოც დათხუთ მე ტი წე ლი გვა შო რებს 
1956 წლის მარ ტის ცნო ბი ლი მოვ ლე ნე ბი
დან. ბევ რი უბ ედ ურ ება დატ რი ალ და მა შინ 
სა ქარ თვე ლო ში. თბი ლის ში სის ხლიც და იღ
ვა რა. კი დევ ერ თხელ და სა ჯეს ქარ თვე ლი 
ხალ ხი გა მოვ ლე ნი ლი პატ რი ოტ იზ მი სათ ვის.

სკკპ XX ყრი ლო ბა ზე ნ. ხრუშ ჩოვ მა პი როვ
ნე ბის კულ ტის შე სა ხებ გა კე თე ბულ მოხ
სე ნე ბა ში გა აკ რი ტი კა სტა ლი ნი და მას თან 
ერ თად შე ლა ხა სა ქარ თვე ლოს, ქარ თვე ლი 
ხალ ხის ღირ სე ბა. ამ ას მოჰ ყვა საპ რო ტეს ტო 
მი ტინ გე ბი სა ქარ თვე ლო ში (და არა მარ ტო 
სა ქარ თვე ლო ში). საპ რო ტეს ტო მი ტინ გე
ბის ეპ იც ენ ტრი, ბუ ნებ რი ვია თბი ლი სი იყო. 
მე ორე ცენ ტრის ფუნ ქცია, რო გორც სა რე
ცენ ზიო ნაშ რო მი დან ჩანს და რე დაქ ტო რის 
სიტყვა შიც არ ის მი ნიშ ნე ბუ ლი, ღირ სე ულ
ად შე ას რუ ლა ბა თუ მის ახ ალ გაზ რდო ბამ და 
მხა რი აუბა დე და ქა ლაქს.

აჭ არ აში, კერ ძოდ, ბა თუმ ში 1956 წლის 59 
მარ ტს გა მარ თუ ლი საპ რო ტეს ტო მი ტინ გის 
ერთერ თი მო ნა წი ლე, ხელ მძღვა ნე ლი და 
ორ გა ნი ზა ტო რი იყო ბა თუ მის შო თა რუს თა
ვე ლის სა ხე ლო ბის სა ხელ მწი ფო პე და გო გი
ური ინ სტი ტუ ტის ის ტო რი ის ფა კულ ტე ტის 
მა შინ დე ლი პირ ვე ლი კურ სის სტუ დენ ტი, 
ახ ლა პე და გო გი კის მეც ნი ერ ებ ათა დოქ ტო
რი, პრო ფე სო რი იური ბი ბი ლე იშ ვი ლი. ამ
ჟა მად ის ეწ ევა ნა ყო ფი ერ პე და გო გი ურ და 
სა მეც ნი ერო მოღ ვა წე ობ ას შო თა რუს თა ვე
ლის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ ში. წიგ ნის 
რე დაქ ტო რია ფსი ქო ლო გი ის მეც ნი ერ ებ ათა 
დოქ ტო რი, პრო ფე სო რი ნო დარ ბა რა მი ძე. 
წიგ ნი ეძ ღვნე ბა თვალ სა ჩი ნო სა ხელ მწი ფო 
და სა ზო გა დო მოღ ვა წის, და ვით მა მუ ლა ძის 
(19101981) ნა თელ ხსოვ ნას, რო მელ საც და
ბა დე ბი დან 100 და გარ დაც ვა ლე ბი დან 30 წე
ლი შე უს რულ და. 

ინ ტე რესს იწ ვევს წიგ ნის სა ხელ წო დე ბა 
“სა ქარ თვე ლოს თვის”. ავ ტო რი სამ შობ ლოს 
ღირ სე ბის და სა ცა ვად ახ ალ გაზ რდო ბის 1956 
წლის მარ ტის მოძ რა ობ ას მი იჩ ნევს სა ქარ
თვე ლო სათ ვის ბრძო ლად. ამ იტ ომ წიგ ნსაც 
ასე უწ ოდ ებს. ავ ტო რი თვლის, რომ სა ქარ
თვე ლო ში 1956 წლის 59 მარ ტის დღე ებ ში 
ტრა გე დია დატ რი ალ და არა ი. ბ. სტა ლი ნის 
ძეგ ლთან ყვა ვი ლე ბის მი ტა ნის, არ ამ ედ სა
ქარ თვე ლოს ღირ სე ბის დაც ვი სათ ვის. 1937 
წლის პო ლი ტი კუ რი რეპ რე სი ებ ით და ში ნე
ბულ მა ხალ ხმა ოცი წლის შემ დეგ (1956 წ.) 
პირ ვე ლად გა ბე და და გა მოთ ქვა კრემ ლის 
სა წი ნა აღ მდე გო შე ხე დუ ლე ბე ბი.

რამ დე ნა დაც 1956 წლის მარ ტის მოვ
ლე ნებს ვიც ნობთ სა არ ქი ვო მა სა ლე ბით 
და მას ზე და წე რი ლი სხვა ლი ტე რა ტუ რით, 
ვიტყვით, არ ქივ ში მო ძი ებ ული ფრაგ მენ ტებ
თან ერ თად იური ბი ბი ლე იშ ვი ლის მო გო ნე
ბე ბი გა მოდ გე ბა წყა როდ უახ ლე სი ის ტო რი
ის ამ პე რი ოდ ის სა კითხე ბის და მუ შა ვე ბი სას. 

წიგ ნში არა ერთ მო მენ ტზეა გა მახ ვი ლე
ბუ ლი ყუ რადღე ბა. ავ ტო რი სწო რად მსჯე

ლობს, რო ცა წერს, რომ საბ ჭო თა პე რი ოდი 
ჩვე ნი ის ტო რი ის ნა წი ლია. მი სი უარ ყო ფა კი 
არ უნ და მოხ დეს პო ლი ტი კუ რი თვალ საზ რი
სით, არ ამ ედ ღრმა მეც ნი ერ ული შეს წავ ლა, 
რომ შეც დო მე ბი არ გა ვი მე ორ ოთ. 

ახ ალ გაზ რდა სტუ დენ ტს, რო გორც 
“ბრალ დე ბულს” და პა ტი მარს, სა სა უბ როდ 
შეხ ვდა და ვით მა მუ ლა ძე, აჭ არ ის ავ ტო ნო მი
ური რეს პუბ ლი კის მა შინ დე ლი პირ ვე ლი პი
რი და აჭ არ აში მყო ფი სა ქარ თვე ლოს ცკის 
პირ ვე ლი მდი ვა ნი ვა სილ მჟა ვა ნა ძე. წიგ ნის 
ავ ტო რი აღ ნიშ ნავს: “მა თი სა ხით ჩემს წი ნა შე 
იდ გნენ არა შე ურ იგ ებ ელი მო წი ნა აღ მდე გე ნი 
და ჩე მი მკაც რად დას ჯის მო სურ ნე ნი, არ ამ
ედ თა ნამ გრძნო ბელ ნი, რო მელ თაც სურთ 
რაც შე იძ ლე ბა ზედ მე ტი გარ თუ ლე ბე ბის გა
რე შე დაწყე ბუ ლი გა მო ძი ება მიყ ვა ნილ იყო 
ბო ლომ დე”. ხელ მძღვა ნე ლებ თან შეხ ვედ რის 
შე დე გად ი. ბი ბი ლე იშ ვი ლი გა ათ ავ ის უფ
ლეს პა ტიმ რო ბი დან. მაგ რამ რა კი ბრა ლად 
ედ ებ ოდა პო ლი ტი კუ რი და ნა შა ული, სა ბო
ლო ოდ მა ინც მი უს აჯ ეს პა ტიმ რო ბა და სას
ჯე ლი მო იხ ადა მორ დვე თის ავ ტო ნო მი ური 
რეს პუბ ლი კის ქ. იავ ას ის პო ლი ტი კურ პა ტი
მარ თა შრო მაგას წო რე ბის ბა ნაკ ში. წიგ ნში, 
59 მარ ტის გაკ ვე თი ლე ბის სა ხით, ავ ტო რი 
პა სუხს იძ ლე ვა კითხვა ზე, თუ რო გორ გა
და ურ ჩა ბა თუ მის მი ტინ გი იმ უბ ედ ურ ებ ას, 
რაც დატ რი ალ და თბი ლის ში, გორ ში, ქუ თა
ის ში. ავ ტო რი სამ ფაქ ტორ ზე მი უთ ით ებს: 
პირ ვე ლი – აჭ არ ის ხელ მძღვა ნე ლო ბა, და
ვით მა მუ ლა ძის წინ და ხე დუ ლო ბით, არ და
უპ ირ ის პირ და მო მი ტინ გე ებს და არ და უშ ვა 
სამ ხედ რო ძა ლის გა მო ყე ნე ბა და მთე ლი პა
სუ ხის მგებ ლო ბა თა ვის თავ ზე აიღო. მე ორე 
– გა სა ქა ნი არ მი ეც ათ პრო ვო კა ტო რებს, 
რომ ლე ბიც გან სა კუთ რე ბუ ლი ძა ლით ავ ლე
ნენ თავს და მოჩ ვე ნე ბი თი “პატ რი ოტ იზ მით” 
მტრის წის ქვილ ზე ას ხამ დნენ წყალს. მე სა მე 
– მი ტინ გმა თა ვი დან ვე სწო რი მი მარ თუ ლე
ბა აირ ჩია. გა მოს ვლებ ში გა მო რიცხუ ლი იყო 
გა ბო რო ტე ბა და შუ რის ძი ება სხვა ხალ ხე ბის 
მი მართ.

ავ ტო რი წიგ ნს ამ თავ რებს შემ დე გი 
სიტყვე ბით: “ჩემს შთა ბეჭ დი ლე ბებ ში არ
და ვიწყე ბის შა რა ვან დე დი ამ შვე ნებს ყვე ლა 
იმ ათ სა ხე სა და სა ხელს, ვინც ღირ სე ულ ად 
იდ გა თა ვის პოს ტზე და პი რა დი ამ ბი ცი ებ
ის გა მო არ სწი რავ და ჩე მის თა ნა ახ ალ გაზ
რდებს.”.

და სას რულს უნ და ით ქვას, რომ პრო ფე
სორ იური ბი ბი ლე იშ ვი ლის წიგ ნი სი მარ
თლით ას ახ ავს არა მარ ტო ახ ალ გაზ რდო ბის, 
არ ამ ედ მთე ლი მო სახ ლე ობ ის გან წყო ბას. 
მათ შო რის პარ ტი ული ელ იტ ის ბრძო ლას სა
ქარ თვე ლოს ღირ სე ბის და სა ცა ვად. ი. ბი ბი
ლე იშ ვი ლის “სა ქარ თვე ლოს თვის” მო ცუ ლო
ბით პა ტა რაა, მაგ რამ ღი რე ბუ ლი და სა ჭი რო 
წიგ ნია. სა ყუ რადღე ბოა ავ ტო რის მო საზ რე
ბა, რომ 1956 წლის მარ ტის საპ რო ტეს ტო გა
მოს ვლებ მა და სა ბა მი მის ცა სა ქარ თვე ლოს 
ერ ოვ ნულგან მა თა ვი სუფ ლე ბე ლი მოძ რა ობ
ის ახ ალ ეტ აპს, რო მელ მაც პიკს 1989 წლის 9 
აპ რილს მი აღ წია და სა ქარ თვე ლოს და მო უკ
იდ ებ ლო ბის აღ დგე ნით დაგ ვირ გვინ და. 

პრო ფე სო რი სერ გო დუმ ბა ძე

 სწავ ლა და სტუ დენ ტო ბა ში შექ მნი ლი ოჯ ახი
სა ყო ველ თა ოდ ცნო ბი ლია მო საზ რე ბა, რომ 

ად ამი ანი ოჯ ახ ის შექ მნის თვის ფი ზი კუ რად, 
ფსი ქო ლო გი ურ ად, და სო ცი ალ ურ ად მზად 
უნ და იყ ოს. აღ ნიშ ნუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბა უნ და მოხ დეს გა აზ რე ბუ ლად და არა 
სპონ ტა ნუ რად, გრძნო ბებ სა და ემ ოცი ებ ზე 
დაყ რდნო ბით. გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბამ დე 
რო გორც გო გომ, ისე ბიჭ მა უნ და გა აც ნო ბი
ერ ოს ის დი დი პა სუ ხის მგებ ლო ბა და მო ვა
ლე ობა, რაც ოჯ ახ ის შექ მნას და ბავ შვის აღ
ზრდას უკ ავ შირ დე ბა.

ეს ყვე ლა ფე რი კარ გი, მაგ რამ ყვე ლა ზე 
ხში რად, სწო რედ სტუ დენ ტო ბის ან სკო ლის 
პე რი ოდ ში ეწ ვე ვა ად ამი ანს ის გრძნო ბა, რა
საც სიყ ვა რუ ლი ჰქვია. იქ მნე ბა ოჯ ახი და 
ამ ით იწყე ბა ახ ალი ეტ აპი ცხოვ რე ბა ში. მა
თი უმ რავ ლე სო ბა, ნა ად რე ვად შექ მნი ლი ოჯ
ახ ის გა მო, ვე ღარ ახ ერ ხე ბენ სწავ ლის გაგ
რძე ლე ბას და სა კუ თა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
რე ალ იზ აცი ას. სწავ ლის გა და დე ბა უხ დე ბათ 
რამ დე ნი მე წლით, რაც, შე სა ბა მი სად, უარ ყო
ფი თად აის ახ ება მათ სა მო მავ ლო პრო ფე სი
ასა და კა რი ერ აზე. უკ ეთ ეს შემ თხვე ვა ში, კი 
ზო გი მათ გა ნი ახ ერ ხებს სწავ ლა შე უთ ავ სოს 
ოჯ ახ ურ ცხოვ რე ბას, ბავ შვე ბის აღ ზრდას და 
ხშირ შემ თხვე ვა ში სა სურ ველ მი ზან საც აღ
წე ვენ. და მა ინც, რა სირ თუ ლე ებ თან არ ის და
კავ ში რე ბუ ლი სწავ ლა და ოჯ ახ ის ფე ნო მე ნი 
ერ თდრო ულ ად, რა გან ცდე ბი და წი ნა აღ მდე
გო ბე ბი ახ ლავს, ან თუნ დაც რო გორ შე იძ ლე
ბა დავ ძლი ოთ ეს სირ თუ ლე ები და ბედ ნი ერ 
ოჯ ახ თან ერ თად სა თა ნა დო გა ნათ ლე ბაც მი
ვი ღოთ?!

ჩვე ნი რეს პო დენ ტე ბის გა მოც დი ლე ბი დან 
გა მომ დი ნა რე, ამ და სხვა კითხვებ ზე შე ვეც დე
ბით, შეძ ლე ბის დაგ ვა რად, გავ ცეთ პა სუ ხე ბი:

თა თია, 20წლის;(სო ცი ალ ურ მეც ნი ერ ებ
ათა, ბიზ ნე სი სა და სა მარ თალ მცოდ ნე ობ
ის ფა კულ ტე ტი): “ჩე მი მე უღ ლე ჩემ ზე სა მი 
წლით უფ რო სია. გვყავს წლი ნა ხევ რის ქა ლიშ
ვი ლი. სა ერ თოდ ძა ლი ან ბედ ნი ერი ვარ, რომ 
მყავს საყ ვა რე ლი ად ამი ან ები გვერ დით, მაგ
რამ უამ რა ვი პრობ ლე მა მექ მნე ბა სწავ ლას
თან და კავ ში რე ბით. თუნ დაც ის, რომ ბავ შვის 
დამ ტო ვე ბე ლი არ მყავს, არც შე სა ბა მი სი შე
მო სა ვა ლი გვაქ ვს, რომ ძი ძა ავ იყ ვა ნოთ. ამ
იტ ომ ლექ ცი ებ ზე წა მოს ვლამ დე ბავ შვი დე
და ჩემ თან მიმ ყავს, ბა თუმ ში ვე ცხოვ რობს. 
Yყვე ლა ზე დი დი პრობ ლე მა კი ან ის და ტო ვე
ბაა. გა მუდ მე ბით ტი რის და გუ ლი მიკ ვდე ბა. 
მე რე მთე ლი დღე, მი სი ტი რი ლის ხმა ჩა მეს
მის. რაც შე ეხ ება სწავ ლას, ყო ველ თვის ღა მე 
ვსწავ ლობ დი და ამ მხრივ სა წუ წუ ნო არ აფ
ერი მაქ ვს. გა მოც დე ბის პე რი ოდ ში მე უღ ლე 
მეხ მა რე ბა, სა მუ შა ოს შემ დეგ მაქ სი მა ლუ რად 
ცდი ლობს ბავ შვის გან “გა მა თა ვი სუფ ლოს”.. 
მი უხ ედ ავ ად ყვე ლაფ რი სა, ოჯ ახი მარ თლაც 
მაძ ლევს ყვე ლა ზე მთა ვარს ქმარშვი ლის 
უდ იდ ეს სიყ ვა რულს..”

ლი კა 21 წლის: “ არ სე ბულ მძი მე სო ცი ალ
ურეკ ონ ომ იკ ურ პი რო ბებ ში ძა ლი ან ძნე ლია 

ერ თდრო ულ ად სწავ ლობ დე და თან ოჯ ახ
იც შექ მნა. მით უმ ეტ ეს თუ მშობ ლე ბის გან 
მხარ და ჭე რა არ გაქ ვს. მე და ჩე მი მე უღ ლე 
სა მე დი ცი ნო ზე ვსწავ ლობთ და კურ სე ლე ბი 
ვართ. ორი წე ლია რაც დავ ქორ წილ დით. შვი
დი თვის ლუ კა გვყავს. და თოს ხში რად უწ
ევს ლექ ცი ებ ის გაც დე ნა, რად გან სას წრა ფო 
დახ მა რე ბის გან ყო ფი ლე ბა ში მუ შა ობს. მე კი, 
ლექ ცი ებ ზე რომ მივ დი ვარ, ბავ შვს ჩემს დას 
ვუ ტო ვებ. ფი ნან სუ რად დე იდა გვეხ მა რე ბა 
ხოლ მე სა ბერ ძნე თი დან, მაგ რამ მა საც ოჯ ახი 
აქ ვს..... გა მოც დე ბის თვის მომ ზა დე ბა ძა ლი
ან მი ჭირს. ხან და ხან აკ ად ემი ურ ის აღ ებ აზ
ეც ვფიქ რობ... მაგ რამ ეს ყო ვე ლი ვე ჩვე ნი 
გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯის შე დე გია და, მი უხ ედ
ავ ად გარ კვე ული სიძ ნე ლე ებ ისა, ვცდი ლობთ 
გა ვუმ კლავ დეთ. არ ვნა ნობ ნა ად რე ვად რომ 
შევ ქმე ნით ოჯ ახი, რო გორც ამ ას გა მუდ მე
ბით გვი მე ორ ებ ენ, არც მსხვერ პლის გა ღე ბად 
ჩავ თვლი, თუ სწავ ლის მი ტო ვე ბა მო მიხ და. 
რად გან მი მაჩ ნია რომ ქა ლის უმ თავ რე სი მო
ვა ლე ობაა ოჯ ახი და შვი ლე ბი.”

ნი კა 22 წლის: “ოჯ ახი პირ ვე ლი კურ სზე 
შევ ქმე ნი. სწავ ლის პე რი ოდ ში ქორ წი ნე ბა 
მთელ რიგ სო ცი ალ ურ და ეკ ონ ომ იკ ურ პრობ
ლე მებ თან ას ოც ირ დე ბა. ჩე მი მე უღ ლე აბ იტ
ური ენ ტი იყო. მარ თა ლია, ცო ტა და მე ჩაგ რა, 
არ ჩე ულ სას წავ ლებ ლებ ში ვერ მოხ ვდა და 
ოჯ ახ ის გა მო და მა ტე ბით სი ებ შიც ვერ გა
ვა კე თეთ გა ნაცხა დი, მაგ რამ პრო ფე სი ული 
სას წავ ლებ ლის სა კონ დიტ რო და ამ თავ რა. 
(ძა ლი ან მიყ ვარს ნამ ცხვრე ბი.) სწავ ლის პა
რა ლე ლუ რად ვმუ შა ობ სას ტუმ რო ში მიმ
ტა ნად. ყვე ლა ზე მე ტად მი ჭირს დი ლით ად
გო მა და სას წავ ლე ბელ ში წას ვლა. ხან და ხან 
ბავ შვის ტი რი ლიც კი მა ღი ზი ან ებს, მაგ რამ 
საკ მა რი სია კე სომ “მა მა” და მი ძა ხოს ყვე ლა
ფე რი მა ვიწყდე ბა. ეს ჩე მი ოჯ ახია და მინ და 
ბედ ნი ერი, უზ რუნ ველ ყო ფი ლი მყავ დეს. რაც 
შე ეხ ება მშობ ლებს, ის ინ იც, რა თქმა უნ და, 
გვახ მა რე ბი ან, მაგ რამ მა ინც მაქ სი მა ლუ რად 
ვცდი ლობ და მო უკ იდ ებ ლად ვიცხოვ როთ.”

რო გორც ჩანს, სიყ ვა რუ ლის გარ და, ოჯ
ახ ის წევ რებს გარ კვე ული მო ვა ლე ობ ები და 
პა სუ ხის მგებ ლო ბე ბი აკ ის რი ათ ერ თმა ნე თის 
წი ნა შე, ამ იტ ომ ოჯ ახ ის შექ მნა, სწავ ლა და 
სა სურ ვე ლი ურ თი ერ თო ბე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა 
არც ისე იოლია, რო გორც ეს ერ თი შე ხედ ვით 
ჩანს. ერ თის მხრივ, სა კუ თა რე ნე ბით უარს 
ამ ბობ გარ თო ბა სა და სურ ვი ლი სა მებრ დრო
ის გან კარ გვა ზე: ეკ ონ ომ იკ ური პრობ ლე მე ბი, 
დრო ის დე ფი ცი ტის გა მო გა მო ტო ვე ბუ ლი 
ლექ ცი ები, ხო ლო მე ორ ეს მხრივ, გვერ დით 
გყავს ად ამი ანი, რო მე ლიც ძა ლი ან გიყ ვარს. 
ამ ურ თი ერ თო ბას ხომ ყვე ლა ზე ძვირ ფა სი 
მოჰ ყვე ბა?! პა ტა რა — დი დი ბედ ნი ერ ება?! 
მი უხ ად ავ ად იმ ისა, რომ მე დალს ორა მხა რე 
აქ ვს, მთა ვა რია სი ცოცხლის სიყ ვა რუ ლი არ 
და კარ გოს ად ამი ან მა!!!! 

თე ონა მე ლა ძე



აპრილი 9

გლო ბა ლუ რი ბიზ ნე სი
სა ქარ თვე ლოს აქ ტი ური მის წრა ფე ბა ქვეყ ნის სო ცი ალ

ურეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, 
მთე ლი მონ დო მე ბი თა და სრულ ყო ფი ლი ფორ მით ჩა რე თოს 
თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლი ოს თა ნა მე გობ რო ბა ში, სა ხელ მწი
ფო ებ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის ერ თა დერ თი სწო რი და მი სა სალ
მე ბე ლი სტრა ტე გი ული კურ სია. დღეს გა ცი ლე ბით უფ რო 
მე ტად ვიდ რე რამ დე ნი მე წლის წინ, ერ ოვ ნუ ლი სამ რეწ ვე
ლო კომ პა ნი ები და სხვა დას ხვა სა ხის სა ფი ნან სო სა შუ ამ ავ
ლო სტრუქ ტუ რე ბი ნა ყო ფი ერ ად საქ მი ან ობ ენ სა ერ თა შო
რი სო ას პა რეზ ზე და ერ ოვ ნუ ლი დოვ ლა თის შექ მნა გა დი
დე ბას შიც მნიშ ვნე ლო ვა ნი წვლი ლი შე აქ ვთ. თუმ ცა, ამ მი
მარ თუ ლე ბით სა მო მავ ლოდ გა სა კე თე ბე ლი კი დევ ძალ ზედ 
ბევ რია.

რო გორც ცნო ბი ლია, სა ერ თა შო რი სო ას პა რეზ ზე ბიზ ნეს
საქ მი ან ობა გა ცი ლე ბით რთუ ლია და, მრა ვალ შემ თხვე ვა ში, 
სა რის კოც. თა ნა მედ რო ვე მძაფრ კონ კუ რენ ტულ პი რო ბებ
ში, მსოფ ლიო არ ენ აზე ბიზ ნე სის კე თე ბა “თა მა შის” იმ წე სე
ბის მკაცრ დაც ვას მო ითხოვს, რო მე ლე ბიც სა ყო ველ თა ოდ 
მი ღე ბუ ლი და აპ რო ბი რე ბუ ლია. ყო ვე ლი ვეს კი, სა თა ნა დო 
შეს წავ ლა და მხედ ვე ლო ბა ში მი ღე ბა სჭირ დე ბა.

ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, უდ ავ ოდ მი სა
სალ მე ბე ლია ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა
ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის “სა ერ თა შო რი სო ბიზ ნე სის” 
კა თედ რის ხელ მძღვა ნე ლის, ეკ ონ ომ იკ ის მეც ნი ერ ებ ათა 
დოქ ტო რის, სრუ ლი პრო ფე სო რის თე იმ ურ აზ შენ გე ლი ას 
მცდე ლო ბა ქარ თვე ლი ახ ალ გაზ რდე ბის, ბიზ ნეს მე ნე ბი სა 
და სხვა და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რე ბი სათ ვის, მშობ ლი ურ ენ
აზე შე ექ მნა ის ეთი სრულ ყო ფი ლი სას წავ ლო ლი ტე რა ტუ
რა, რო მე ლიც მათ დღე ვან დელ ინ ტე რე სებს და აკ მა ყო ფი
ლებ და და სა მო მავ ლო დაც ღირ სე ულ ად წა ად გე ბო და.

ჩვე ნი აზ რით, ამ მე ტად რთულ საქ მეს გა მოც დილ მა და 
კომ პე ტენ ტურ მა პრო ფე სორ მა ღირ სე ულ ად გა არ თვა თა
ვი.

სა რე ცენ ზიო ნაშ რო მი, რო მე ლიც მო იც ავს კომ პი უტ
ერ ული ვერ სი ით A4 ფორ მატ ზე და ბეჭ დილ 650 გვერ დს, 
შედ გე ბა 16 თა ვი სა გან. მას ში გან ხი ლუ ლია თა ნა მედ რო ვე 
გლო ბა ლუ რი ბიზ ნე სი სათ ვის და მა ხა სი ათ ებ ელი თით ქმის 
ყვე ლა მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კითხი. მე ტად სა ყუ რადღე ბოა ის
იც, რომ სა ხელ მძღვა ნე ლოს ყო ვე ლი თე მა თა ნა მედ რო ვე 
მსოფ ლი ოში მიმ დი ნა რე გლო ბა ლი ზა ცი ის მკაც რი გავ ლე
ნის ას პექ ტშია ორ გა ნუ ლად გან ხი ლუ ლი, თა ვი სი და დე ბი
თი და უარ ყო ფი თი შე დე გე ბით.

სა ხელ მძღვა ნე ლო გვხიბ ლავს თე ორი ული და პრაქ ტი
კუ ლი მა სა ლე ბის შე ჯე რე ბის ავ ტო რი სე ული სტი ლით, თე
ორი ული დე ბუ ლე ბე ბი სა და კონ ცეფ ცი ებ ის გად მო ცე მის 
ორ იგ ინ ალ ობ ით, რთუ ლი სა კითხე ბის აღ საქ მე ლად მე ტად 
მარ ტი ვი და იოლ ად გა სა გე ბი მა ნე რით (რაც, სამ წუ ხა როდ, 
ძალ ზე იშ ვი ათია ქარ თულ სი ნამ დვი ლე ში), წარ მა ტე ბუ ლი 
ტრან სე როვ ნუ ლი კომ პა ნი ებ ის ბიზ ნესსტრა ტე გი ებ ითა და 
პრაქ ტი კუ ლი მიდ გო მე ბით.

სა რე ცენ ზიო სა ხელ მძღვა ნე ლო ში მრავ ლად გვხვდე ბა ავ
ტო რი სე ული შე ხე დუ ლე ბა სა და ვო (სა კა მა თო) სა კითხე ბის 
თა ობ აზე, რაც შე სა ბა მი სი თე მა ტი კის შემ სწავ ლელ ყო ველ 
პირს და აფ იქ რებს და სა კუ თა რი, თუნ დაც გან სხვა ვე ბუ ლი, 
აზ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბის კარგ სა შუ ალ ებ ას მის ცემს.

სა ხელ მძღვა ნე ლო ში უხ ვა დაა სტა ტის ტი კურან ალ იტ იკ
ური მა სა ლა, რაც სტუ დენ ტებს ღირ სე ულ ად წა ად გე ბათ 
სხვა დას ხვა სა ხის წე რი ლო ბი თი და ვა ლე ბე ბის (სა კურ სო, 
რე ფე რა ტი, სა ბა კა ლავ რო და სა მა გის ტრო ნაშ რო მი) შეს
რუ ლე ბის დროს.

მე ტად ორ იგ ინ ალ ურ ადაა ჩარ თუ ლი წარ მა ტე ბუ ლი 
ტრან სე როვ ნუ ლი კომ პა ნი ებ ის პრაქ ტი კუ ლი გა ამ ოც დი
ლე ბა ნი და სა ან ალ იზო ქე ის ები. ყო ვე ლი თა ვი ბო ლოვ დე ბა 
მი მო ხილ ვი თი შე კითხვე ბი თა და თე მა ში გან ხი ლუ ლი სა
კითხე ბის მოკ ლე გა მე ორ ებ ებ ით.

სა ხელ მძღვა ნე ლოს დარ თუ ლი აქ ვს გა მო ყე ნე ბუ ლი 

უცხო ური ტერ მი ნე ბის გან მარ ტე ბი თი ლექ სი კო ნი, რაც ამ 
ტი პის სას წავ ლო ლი ტე რა ტუ რი სათ ვის მე ტად სა ჭი რო და 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია.

სა რე ცენ ზიო სა ხელ მძღვა ნე ლოს მი მართ გვაქ ვს ზო გი
ერ თი სურ ვი ლი, კერ ძოდ, კარ გი იქ ნე ბო და მას ში გა შუ ქე
ბუ ლი ყო:

1. ოფ შო რუ ლი ბიზ ნესკომ პა ნი ებ ის საქ მი ან ობა;
2. სა ერ თა შო რი სო ბიზ ნესპრაქ ტი კა ში ამ ჟა მად მოქ მე დი 

სა გა და სა ხა დოსა ბა ჟო მე ქა ნიზ მე ბი და ლო გის ტი კის სა
კითხე ბი. სა ერ თო შე ფა სე ბით, ეკ ონ ომ იკ ის მეც ნი ერ ებ ათა 
დოქ ტო რის, თსუს სრუ ლი პრო ფე სო რის თე იმ ურ აზ შენ გე
ლი ას ავ ტო რო ბით შეს რუ ლე ბუ ლი სა ხელ მძღვა ნე ლო სრუ
ლად პა სუ ხობს ამ ტი პის სას წავ ლო ლი ტე რა ტუ რი სად მი წა
ყე ნე ბულ დღე ვან დელ მოთხოვ ნებს და მი სი გა მოქ ვეყ ნე ბა 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რო გორც სტუ დენ ტი ახ ალ გაზ რდო ბის, 
ას ევე სწავ ლუ ლი სა ზო გა დო ებ ის ათ ვის.

გუ რამ ჯო ლია
სა ქარ თვე ლოს ტექ ნი კუ რი უნ ივ ერ სი ტე ტის
სა ერ თა შო რი სო ეკ ონ ომ იკ ისა და ტუ რიზ მის 
მი მარ თუ ლე ბის ხელ მძღვა ნე ლი, სრუ ლი პრო ფე სო რი 

ნა ნა შო ნია, თი ნა თინ გუ გე შაშ ვი ლი
სა ბირ ჟო საქ მე

ნა წი ლი I, II

 წიგ ნში “სა ბირ ჟო საქ მე” (I, II ნა წი ლი) გან ხი ლუ
ლია სა სეს ხო კა პი ტა ლის ბაზ რის ერთერ თი ძი რი
თა დი ელ ემ ენ ტის – ბირ ჟე ბის ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის 
მე ქა ნიზ მი. წიგ ნის მო ცუ ლო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით 
გა დაწყდა მი სი ორ ნა წი ლად გა მო ცე მა. პირ ველ ნა
წილ ში სა უბ არია სა ბირ ჟო საქ მის წარ მო შო ბაგან
ვი თა რე ბა ზე, რო გორც მსოფ ლიო მას შტა ბით, ას ევე 
კონ კრე ტუ ლად სა ქარ თვე ლო ში. ამ ას თან ძი რი თა
დი ყუ რადღე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლია სა ბირ ჟო მე ნეჯ
მენ ტზე, სა შუ ამ ავ ლო ინ სტი ტუ ტებ ზე, სა ფონ დო 
ბირ ჟა ზე, ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის მე ქა ნიზ მზე, სა ფონ დო 
ბირ ჟის აქ ტი ვებ ზე და მათ მი მოქ ცე ვა ზე. მე ორე 
ნა წი ლი მკითხველს მო უთხრობს წარ მო ებ ული ფი
ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბის ბა ზარ ზე და მის როლ ზე ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ აში, სა ბირ ჟო რის კებ ზე, ჰე ჯი
რე ბის ტაქ ტი კა სა და სტრა ტე გი აზე, რე ალ ურ და ფი უჩ ერ სულ ფა სებ ზე, სა ვა ლუ ტო ბირ ჟა ზე, სა ერ
თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ბირ ჟა ზე (FOREX), სა ვა ლუ ტო ბირ ჟის ფუნ ქცი ონ ირ ებ აზე სა ქარ თვე ლო ში და 
სა ბირ ჟო ფსი ქო ლო გი აზე, რო მე ლიც გა ნა პი რო ბებს ბირ ჟის ლიკ ვი დო ბას. 

წიგ ნი გან კუთ ვნი ლია ეკ ონ ომ იკ ური სპე ცი ალ ობ ის სტუ დენ ტე ბი სა და ლექ ტორმას წავ ლებ ლე ბი
სათ ვის, აგ რეთ ვე სა ბირ ჟო საქ მით და ინ ტე რე სე ბულ მკითხველ თა ფარ თო წრი სათ ვის.

© სა გა მომ ცემ ლო სახ ლი “ინ ოვ აცია, 2009. ISBN 978-9941-9075-6-2 (0-0) 

მა რი ნა მეტ რე ვე ლი
ტუ რიზ მი სა და სტუ მარ მას პინ ძლო ბის სა ფუძ ვლე ბი

წიგ ნში წარ მოდ გე ნი ლია ტუ რიზ მი სა და სტუ მარ მას პინ ძლო ბის გან ვი თა რე ბის ის ტო რი ული ეტ აპ
ები; ტუ რიზ მის არ სი და ტერ მი ნე ბი; ტუ რიზ მის ძი რი თა დი სა ხე ობ ები და მი მარ თუ ლე ბე ბი; ტუ რიზ მის 
მო ტი ვა ცია; ტუ რის ტუ ლი რე სურ სე ბი, ინ ფრას ტრუქ ტუ რა; ტუ რიზ მი სა და სტუ მარ მას პინ ძლო ბის ინ
დუს ტრია: გან თავ სე ბის სა შუ ალ ებ ები, სატ რან სპორ ტო სა შუ ალ ებ ები და გა და ზიდ ვე ბი, ატ რაქ ცი ები 
და ან იმ აცია; ტუ რო პე რი რე ბა; რეკ ლა მა და “პრო მო უშ ენი”; სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ები; ტუ რიზ
მის სა ხელ მწი ფო რე გუ ლი რე ბა; ტუ რიზ მი და კა ნონ მდებ ლო ბა; ტუ რიზ მის ად გი ლი და რო ლი მსოფ
ლი ოს ქვეყ ნე ბის ეკ ონ ომ იკ აში; ტუ რიზ მის ეკ ონ ომ იკა, მოთხოვ ნა და მი წო დე ბა ტუ რის ტულ ბა ზარ ზე; 
მსოფ ლი ოს ტუ რის ტუ ლი რე გი ონ ები; ტუ რიზ მი და გა რე მოს მე ნეჯ მენ ტი; პრო ფე სი ული კად რე ბის 
მომ ზა დე ბა ტუ რიზ მი სა და სტუ მარ მას პინ ძლო ბის სფე რო ში; სა ერ თა შო რი სო ტუ რის ტუ ლი ორ გა ნი
ზა ცი ები; სა ქარ თვე ლოს ტუ რის ტუ ლი რე სურ სე ბი, დღე ვან დე ლი მდგო მა რე ობა და გან ვი თა რე ბის 
პერ სპექ ტი ვე ბი. 

წიგ ნი ას ევე მო იც ავს: სა კონ ტრო ლო კითხვებ სა და პრაქ ტი კულ და ვა ლე ბებს; და მა ტე ბი თი ინ ფორ
მა ცი ის მი ღე ბი სათ ვის გან კუთ ვნილ ვებ რგვერ დებ სა და ლი ტე რა ტუ რას; და ნარ თებს, რომ ლებ შიც 
მო ცე მუ ლია: სა ყო ველ თა ოდ მი ღე ბუ ლი შე მოკ ლე ბე ბი; სა ერ თა შო რი სო სა ხალ ხო დღე სას წა ულ ები; 
სა ერ თა შო რი სო რე ლი გი ური დღე სას წა ულ ები; მარ თლმა დი დებ ლუ რი რე ლი გი ური დღე სას წა ულ
ები (თორ მე ტი სა უფ ლო დღე სას წა ული); ერ ოვ ნუ ლი დღე სას წა ულ ები; მსოფ ლიო დღე სას წა ულ ები, 
ფეს ტი ვა ლე ბი, კარ ნა ვა ლე ბი; მსოფ ლი ოს 50 პო პუ ლა რუ ლი ატ რაქ ცია; სა ქარ თვე ლოს რე ლი გი ური 
სიწ მინ დე ები; თბი ლის ში არ სე ბუ ლი რე ლი გი ური ძეგ ლე ბი; ქარ თუ ლი ხუ როთ მოძ ღვრუ ლი ძეგ ლე ბი 
სა ქარ თვე ლოს ქა ლა ქე ბი სა და რაიონების მი ხედ ვით; სა ქარ თვე ლოს კუ რორ ტე ბი; სა ქარ თვე ლოს ბუ
ნებ რი ვი ძეგ ლე ბი (მღვი მე ები); მსოფ ლი ოს სას ტუმ რო თა ქსე ლე ბი; სას ტუმ როს მომ სა ხუ რე ბის მა ნიშ
ნებ ლე ბი (პიქ ტოგ რა მე ბი); მუდ მივ მოქ მე დი სა ერ
თა შო რი სო ტუ რის ტუ ლი გა მო ფე ნე ბი; ჩა მო ნათ ვა
ლი ქვეყ ნე ბის, რომ ლებ თა ნაც სა ქარ თვე ლოს აქ ვს 
ორ მხრი ვი შე თან ხმე ბა დიპ ლო მა ტი ური, სამ სა ხუ
რებ რი ვი ან სპე ცი ალ ური პას პორ ტე ბის მფლო
ბელ თათ ვის უვ იზო მი მოს ვლის შე სა ხებ; ქე ის ები.

წიგ ნი გან კუთ ვნი ლია ტუ რიზ მი სა და სტუ მარ
მას პინ ძლო ბის სფე როს პრაქ ტი კო სე ბის, პე და გო
გე ბი სა და სპე ცი ალ იზ ებ ული სა შუ ალო და უმ აღ
ლე სი სას წავ ლებ ლე ბის სტუ დენ ტე ბი სათ ვის. 

© მა რი ნა მეტ რე ვე ლი, 2008. (პირ ვე ლი
 გა მო ცე მა), 470 გვ. ISBN 978-99940-62-07-2

ბად რი გეჩ ბაია, გე ლა მა მუ ლა ძე

ბიზ ნე სის PR ტექ ნო ლო გი ები

სა ბაზ რო პრინ ცი პებ ზე ჩვე ნი ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი ურ
თი ერ თო ბე ბის გა დას ვლამ გა ნათ ლე ბის სფე რო შიც მნიშ
ვნე ლო ვა ნი გარ დაქ მნე ბი მო ითხო ვა. გაჩ ნდა ახ ალი სას წავ
ლო დის ციპ ლი ნე ბი, შე იც ვა ლა სწავ ლე ბი სა და სტუ დენ ტთა 
შე ფა სე ბის სის ტე მე ბი და სხვა. დღის წეს რიგ ში აქ ტი ურ ად 
დად გა ახ ალ სას წავ ლო დის ციპ ლი ნებ ში მშობ ლი ურ ენ აზე 
სა ხელ მძღვა ნე ლო ებ ისა და სხვა სას წავ ლო ლი ტე რა ტუ რის 
შექ მნი სა და გა მო ცე მის სა კითხი. პრობ ლე მე ბი ამ სფე რო
ში ჯერ კი დევ მრა ვა ლია.

ზე მოხ სე ნე ბუ ლი გა რე მო ებ იდ ან გა მომ დი ნა რე, უდა ოდ 
მი სა სალ მე ბე ლია ახ ალ გაზ რდა ავ ტო რე ბის, ეკ ონ ომ იკ ის 
აკ ად ემი ური დოქ ტო რე ბის, ბად რი გეჩ ბაიასა და გე ლა მა
მუ ლა ძის პირ ვე ლი მცდე ლო ბა ქარ თულ ენ აზე სას წავ ლო 
ლი ტე რა ტუ რის (“ბიზ ნე სის PR ტექ ნო ლო გი ები”) შექ მნის 
შე სა ხებ.

მას ში ლა კო ნუ რად და გა მარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რუ ლი 
სტი ლით გად მო ცე მუ ლია სა ზო გა დო ებ რი ვი ურ თი ერ თო

ბე ბის (PR) მრა ვა ლი სა ინ ტე რე სო და სა ჭი რო სა კითხი, კერ ძოდ, ძი რი თა დი ცნე ბე ბი, PR საქ მი ან ობ ის 
მიზ ნე ბი და ამ ოც ან ები, PR და რეკ ლა მა, მიზ ნობ რი ვი აუდ იტ ორია, PR მი მარ თვა, საქ მი ანი ურ თი ერ
თო ბე ბის ხე ლოვ ნე ბა და საქ მი ანი სა უბ რის ორ გა ნი ზე ბა, PR ღო ნის ძი ებ ებ ის (პრესკონ ფე რენ ცია, 
პრე ზენ ტა ცია, ბრი ფინ გი, პრესტუ რი და სხვა) ორ გა ნი ზა ცია და სხვ.

მიგ ვაჩ ნია, რომ ხსე ნე ბუ ლი ავ ტო რე ბი მო ცე მულ სფე რო ში მო მა ვალ შიც გა აგ რძე ლე ბენ აქ ტი ურ 
მუ შა ობ ას, თე მა ტი კუ რად უფ რო სრულ ყო ფენ და გა ამ დიდ რე ბენ მის ში ნა არ სსა და სტრუქ ტუ რას.

წიგ ნი გა მიზ ნუ ლია სტუ დენ ტე ბის, დოქ ტო რან ტე ბის, უმ აღ ლე სი სკო ლე ბის პე და გო გე ბი სა და 
მეც ნი ერმკვლე ვარ თათ ვის. იგი სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბა აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხე ბით და ინ ტე რე სე ბულ 
მკითხველ თა ფარ თო წრი სათ ვის.

წიგ ნი რე კო მენ დე ბუ ლია სა ხელ მძღვა ნე ლოდ შო თა რუს თა ვე ლის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის 
სო ცი ალ ურ მეც ნი ერ ებ ათა, ბიზ ნე სი სა და სა მარ თალ მცოდ ნე ობ ის ფა კულ ტე ტის საბ ჭოს და შო თა 
რუს თა ვე ლის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის აკ ად ემი ური საბ ჭოს მი ერ.

რე დაქ ტო რი: გუ რამ ჯო ლია 
ეკ ონ ომ იკ ის აკ ად ემი ური დოქ ტო რი,

სა ქარ თვე ლოს ტექ ნი კუ რი უნ ივ ერ სი ტე ტის სრუ ლი პრო ფე სო რი

© გა მომ ცემ ლო ბა “უნ ივ ერ სა ლი”, 2010. 125 გვ. ISBN 978-9941-12-929-2

ბე სიკ ბოლ ქვა ძე
ფის კა ლუ რი და მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის

კო ორ დი ნა ცი ის მნიშ ვნე ლო ბა

სა ქარ თვე ლოს გარ და მა ვალ ეკ ონ ომ იკ აში

წი ნამ დე ბა რე ნაშ რო მი სა ქარ თვე ლოს გარ და მა ვალ ეკ ონ ომ იკ აში ფის კა
ლუ რი და მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის კო ორ დი ნა ცი ის პრობ ლე მა ზე პირ ვე
ლი კომ პლექ სუ რი სა მეც ნი ერო მო ნოგ რა ფი ული გა მოკ ვლე ვაა, რო მელ შიც 
გან ხი ლუ ლია სა ხელ მწი ფოს ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობა პოს ტკო მუ ნის ტუ
რი ტრან სფორ მა ცი ის პი რო ბებ ში, ნაჩ ვე ნე ბია სა ბი უჯ ეტოსა გა და სა ხა დო 
პო ლი ტი კის მნიშ ვნე ლო ბა და ფუ ლადსაკ რე დი ტო პო ლი ტი კის რო ლი ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ის სა ხელ მწი ფო
ებ რი ვი რე გუ ლი რე ბის სის ტე მა ში, გა ან ალ იზ ებ ულია ძი რი თა დი მაკ რო ეკ ონო მი კუ რი ტენ დენ ცი ები, გა
მოკ ვე თი ლია სა ფი ნან სოსა ბან კო სის ტე მის ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის თა ვი სე ბუ რე ბა ნი, მო ცე მუ ლია ფის კა ლურ
მო ნე ტა რუ ლი კო ორ დი ნა ცი ის აუც ილ ებ ლო ბის და სა ბუ თე ბა და პრობ ლე მის გა დაწყვე ტის ავ ტო რი სე ული 
ხედ ვა.

წიგ ნი გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია მეც ნი ერეკ ონ ომ ის ტე ბის, სტუ დენ ტე ბი სა და გარ და მა ვა ლი პე რი ოდ ის სა
ქარ თვე ლოს სა ფი ნან სოსა ბან კო პრობ ლე მე ბით და ინ ტე რე სე ბულ მკითხველ თა ფარ თო წრი სათ ვის. 

© გა მომ ცემ ლო ბა “უნ ივ ერ სა ლი”, 2009. 255 გვ. ISBN 978-9941-12-537-9



10 აპრილი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - 
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბრძანება N01-09/162
11 აპრილი, 2011 წ 

ქ. ბათუმი

სწავლის საფასურის გადაუხდელობის გამო  მიმდინარე ფინანსური დავალიანების მქონე რსუ-ს  სტუდენტთათვის რსუ-ს სტუდენტის სტატუსის შეჩერების შესახებ

    საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 5356ე, 7278ე, 95101ე მუხლების,  „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22ე მუხლის პირველი 
პუნქტის, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე–13 მუხლის და   66–ე მუხლების,  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 
მიერ 2009 წლის 27 ოქტომბრის №125 დადგენილებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უმაღლესი 
საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების წესის“, ,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 20102011 სასწავლო წლის ორგანიზებულად წარმართვის 
შესახებ“ რსუს აკადემიური საბჭოს 2010 წლის 9 ივლისის №66 დადგენილების, ,,სსიპ  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სწავლის საფასურის 
გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ რსუს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2010 წლის 1 ოქტომბრის №02 გადაწყვეტილების, რსუ–ს რექტორის 2011 წლის 1 აპრილის №01
09/153 ბრძანების, რსუს საფინანსო–ეკონომიკური დეპარტამენტის მონაცემების საფუძველზე, 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1. 2011 წლის 9 აპრილის მდგომარეობით სწავლის საფასურის გადაუხდელობის გამო მიმდინარე ფინანსური დავალიანების მქონე რსუს  სტუდენტებს (დანართი №1) 
შეუჩერდეთ რსუს სტუდენტის სტატუსი.   

2. სტატუსშეჩერებულ პირებს განემარტოთ, რომ:

ა)  ,,რსუ–ს სტუდენტთა სწავლის საფასურის გადახდის წესით“ დადგენილ ვადებში ფინანსური დავალიანების გადახდისა და სასწავლო პროცესში ჩართვის შემთხვევაში 
ისინი ვალდებულნი არიან გადაიხადონ აღდგენის დროისათვის მიმდინარე საგანმანათლებლო პროგრამისათვის მოქმედი სწავლის საფასური (ტარიფი);

ბ) სასწავლო პროცესში თვითნებური მონაწილეობა სტატუსის შეჩერების შემდგომ პერიოდში არ წარმოშობს რსუ–ს მხრიდან სტუდენტის მიერ ათვისებული კრედიტების 
აღიარების საფუძველს;

3. ბრძანება საჯარო გამოცხადების მიზნით განთავსდეს რსუს ფაკულტეტების დეკანატებთან და კანცელარიასთან თვალსაჩინო ადგილას არსებულ საინფორმაციო 
დაფებზე. ასევე განთავსდეს  რსუს ოფიციალურ ვებგვერდზე და გამოქვეყნდეს რსუ–ს გაზეთში ,,ბათუმის უნივერსიტეტი“.  

4. ბრძანების სტუდენტთა პირად საქმეებში განთავსება დაევალოს შესაბამისი ფაკულტეტების დეკანებს.

5. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი გამოცემიდან ერთი თვის ვადაში საქართველოს  განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში (ქ. თბილისი, დიმიტრი უზნაძის ქ. 
№52).

6. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

 რექტორი, პროფესორი
ა. ბაკურიძე

1,67  მიმდინარე წინა 
განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტი

მათემატიკურ და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
პ რ ო ფ ე ს ი უ ლ ი 

2008-2009 სასწავლო წელი
ავალიანი ნათია 23 500 0 500
ბერიძე ცეზარ 40 500 0 500

ინაიშვილი ნინო 27 500 0 500
მჟავანაძე მირანდა 24 500 0 500
ჩოლობარგია აზა 10 300 0 300

ცისკარიძე ზაზა 1359 500 0 500
2009 -2010 სასწავლო წელი

ბუქიძე დავით 5735 1 0 1
სურმანიძე მირზა 21 500 0 500

შაქარიშვილი ბერდია 25 500 0 500
2010 -2011 სასწავლო წელი

ბარამიძე ნინო 07 300 0 300
გოგიტიძე ინდირა 18 750 0 750
გოგუაძე გიორგი 21 750 0 750
ირემაძე რომან 53 625 0 625

კოჩალიძე მზიგული 33 750 0 750
სურმანიძე გიორგი 38 750 750 1500

ჭელიძე ემზარ 48 750 750 1500
ჯინჭარაძე გიორგი 51 500 0 500
ბ ა კ ა ლა ვ რ ი ა ტ ი 

მ  ა  თ  ე  მ  ა  ტ  ი  კ  ა
2 0 0 7 წელს ჩარისხული

გაბაიძე ზაზა 36 500 0 500
დიასამიძე გენრიხ 475 0 475
დუმბაძე გიორგი 574 0 574

დობორჯგინიძე სალომე 23 410 0 410
თოფურია თეონა 29 750 0 750

კომპიუტერული ტექნოლოგიები
2 0 0 7 წელს ჩარისხული

საფაკულტეტო 2008-2009 სასწავლო წელი 
მიქელაძე ომარ 43 750 0 750

საფაკულტეტო 2009-2010 სასწავლო წელი 
მჟავია ირინე 49 750 0 750

საფაკულტეტო 2010-2011 სასწავლო წელი 
კაკაბაძე მაია 16 1000 0 1000

მალანია ზვიად 19 1000 0 1000
მიქელაძე ირაკლი 4745 42 0 42

ოსმან იურუინ 38 1716,9 0 1716,9
ფუტკარაძე ნანა 27 1000 0 1000

ხუციშვილი თალიკო 7149 1000 0 1000
მ ა გ ი ს ტ რ ა ტ უ რ ა

2 0 1 0 წელს ჩარიცხული
აბუსერიძე ლაშა 12 562,5 0 562,5

დოქტორანტურა
საინფორმაციო ტექნოლოგიები

2 0 0 8 წელი
თხილაიშვილი რიმა 1000 0 1000

კახიანი გრიგოლ 1000 0 1000
2 0 0 9 წელი

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და 
სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი

პ რ ო ფ ე ს ი უ ლ ი 
2008-2009 სასწავლო წელი

შავაძე ქრისტინა 35 521 0 521
ბ ა კ ა ლა ვ რ ი ა ტ ი 

სამართალმცოდნეობა
2 0 0 7 წელს ჩარიცხული

მესხიძე ზურაბ 18 375 0 375
ყიფიანი არჩილ 62 225 0 225

2 0 0 8 წელს ჩარიცხული
ბაკაშვილი გიორგი 262 237,5 0 237,5

გაბაიძე მარიკა 31 225 0 225
გულაბერიძე არჩილ 273 625 0 625

დიასამიძე უჩა 258 150 0 150
მღებრიშვილი ნუგარ 78 375 0 375
სურმანიძე დავით 259 137,5 0 137,5
შენგელია მარიკა 169 750 0 750

2 0 0 9 წელს ჩარიცხული
აბულაძე ილონა 04 612,5 0 612,5
გიორგაძე ანა 381 875 0 875

გოგიტიძე ელზა 53 875 0 875
გუჯაბიძე მაკა 63 475 0 475

მჟავანაძე ლელა 163 875 0 875
პატარიძე ოთარ 291 650 0 650

ქაცანაშვილი სოფიკო 216 875 0 875
შარაძე ირაკლი 95299 875 0 875
ცეცხლაძე აკაკი 242 850 0 850
ხოფერია სალომე 362 875 0 875
ჯავახიშვილი უჩა 278 610 0 610

2 0 1 0 წელს ჩარიცხული
დოლიძე გივი 101 1125 0 1125

მალანია ამირანი 177 775 0 775
მეგენეიშვილი ქეთევან 189 1125 0 1125

მირგატია მონიკა 193 1125 0 1125
ნაცვლიშვილი თეონა 339 1125 0 1125

ჟღენტი მიხეილ 214 1125 0 1125
სარიშვილი თამთა 223 1125 0 1125
ტაკიძე ქეთევან 236 1125 1125 2250
ქათამაძე ანრი 256 375 0 375

ყურაშვილი ნათია 271 1125 0 1125
ხმალაძე აჩიკო 341 1125 0 1125

ფინანსები და საბანკო საქმე
2 0 0 7 წელს ჩარიცხული

დევაძე სოფიო 57 750 0 750
საგინაძე მანანა 66 375 0 375



აპრილი 11
ფილიპცოვა ილონა 29 375 0 375
ჩავლეიშვილი ნათია 81 450 0 450

ჩიტაძე ლამარა 40 525 0 525
2 0 0 8 წელს ჩარიცხული
გოგმაჩაძე თამუნა 201 750 0 750

გოგოლაშვილი მარიამ 189 410 0 410
გორგილაძე ცირა 198 750 0 750

ზოიძე შორენა 199 370 0 370
მახარაძე მაკა 275 538 0 538

ნაკაშიძე ჰამლეტ 267 675 0 675
სურმანიძე ელენა 102 225 0 225

შარაშიძე ლაშა 192 525 0 525
ცეცხლაძე ზაზა 175 650 0 650

2 0 0 9 წელს ჩარიცხული
კიკორია თეონა 123 875 0 875

მამულაძე მირიან 143 2 0 2
2 0 1 0 წელს ჩარიცხული

გობაძე მინდია 21343 1 125 0 1 125
გიორგაძე მამუკა 49342 250 0 250

ფუტკარაძე ნინო 253 1 125 1 125 2 250
საკანდელიძე ეთერი 219 1 125 0 1 125

უშვერიძე ვერიკო 243 1 125 0 1 125
საბურალტრო და საგადასახადო საქმე

2 0 0 8 წელს ჩარიცხული
აბუსელიძე ირმა 34 375 0 375
მსხალაძე ნათია 160 750 0 750

შამილაძე ნინო 276264 750 0 750
ჩხაიძე თინათინ 268 750 0 750

ჯაიანი არჩილ 61 375 0 375
2 0 0 9 წელს ჩარიცხული

აბაშიძე დავით 01 612,5 0 612,5
2 0 1 0 წელს ჩარიცხული

ბეჟანიძე დათო 23 1125 0 1125
მიქელაძე ელიზბარ 196 375 0 375

ფოთელიძე ბაჩანა 92345 1125 0 1125
მეძმარიაშვილი ნინო 192 1100 0 1100

მენეჯმენტი და ადმინისტრირება
2 0 0 8 წელს ჩარიცხული

დოლიძე მირანდა 149 750 0 750
2 0 0 9 წელს ჩარიცხული

ნემსაძე ანნა 399 25 0 25
ცეცხლაძე ზეინაბ 243 575 0 575

2 0 1 0 წელს ჩარიცხული
გოგიავა რუსუდან 63 785 0 785
დიასამიძე გიორგი 95 1125 0 1125

 საერთაორისო ურთიერთობები
2 0 1 0 წელს ჩარიცხული

გვილია გიორგი 60 1 125 0 1 125
ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა

2 0 1 0 წელს ჩარიცხული
გოგუაძე თეონა 75 485 0 485

კონცელიძე ლენა 331 1918,8 0 1918,8
ჟურნალისტიკა

2 0 0 7 წელს ჩარიცხული
ცენტერაძე ირმა 41 750 0 750

2 0 0 8 წელს ჩარიცხული
ფსიქოლოგია

2 0 0 9 წელს ჩარიცხული
ნაჭყებია ირაკლი 172 612,5 0 612,5

საფაკულტეტო 2010-2011 სასწავლო წელი 
მ ა გ ი ს ტ რ ა ტ უ რ ა

ფინანსები და საბანკო საქმე
2 0 0 9- 0 2 წელს ჩარიცხული
თავართქილაძე ირაკლი 5327 1250 250 1500

2 0 1 0 წელს ჩარიცხული
ამირხანიან ლადიკ 05 250 0 250

ხუჯაძე გიორგი 15 1250 0 1250
საერთაშორისო ურთიერთობები

2 0 0 9 - 0 2 წელს ჩარიცხული
ხოზრევანიძე ლაშა 09 1125 0 1125

ბიზნესის ადმინისტრირება
2 0 1 0  წელს ჩარიცხული

დინდარი ილქერ 2202,5 1698,1 3900,6
სისხლის სამართალი 

2 0 0 9 - 0 2  წელს ჩარიცხული
კოხრეიძე ბესიკ 10 1 250 0 1 250
ორდენიძე ნათია 18 1 250 0 1 250
ცანავა ცოტნე 26 1 250 0 1 250

2 0 1 0  წელს ჩარიცხული
დევაძე ნინო 02 1 250 0 1 250

თურმანიძე გვანცა 05 1 250 0 1 250
კონცელიძე არჩილ 03 1 250 0 1 250

მოდებაძე ლანა 01 1 250 0 1 250
კერძო სამართალი 

2 0 1 0  წელს ჩარიცხული
ფალავანდიშვილი ლაშა 05 1 250 0 1 250
საერთაშორისო ბიზნესი

2 0 0 9 - 0 2 წელს ჩარიცხული
სტამბოლიშვილი ნინო 07 1250 0 1250

ფაღავა დავით 1215 1250 0 1250
2 0 1 0 წელს ჩარიცხული

მარკეტინგი
2 0 1 0 წელს ჩარიცხული

ჯიჯავაძე ზურაბ 03 1000 0 1000
ბიზნესის კომუნიკაციის მენეჯმენტი

2 0 1 0 წელს ჩარიცხული
ჯგერენაია ხატია 14 1000 0 1000

საერთაშორისო ფინანსები
2 0 1 0  წელს ჩარიცხული

თურმანიძე თამილა 01 1 250 0 1 250

დოქტორანტურა
2 0 0 8 წელი

ცეცხლაძე ლეილა 400 0 400
ცინარიძე რამინ 1000 0 1000

ტურიზმის ფაკულტეტი
ბაკალაბრიატი

2 0 0 9 წელს ჩარიცხული
თურმანიძე ნანა 32342 875 0 875
საფარიძე მამუკა 09391 642 0 642
2 0 1 0 წელს ჩარიცხული

მაგისტრატურა
2 0 1 0 წელს ჩარიცხული

ბერიძე ზაირა 02 1250 0 1250
მუთიძე ინგა 03 1250 0 1250

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ბ ა კ ა ლა ვ რ ი ა ტ ი 

ბიოლოგია
2 0 0 7 წელს ჩარისხული

დარჩიძე მაია 10 500 0 500
კაკალაძე მუხრან 43 750 0 750

ფუტკარაძე დარიკო 5855 250 0 250
2 0 0 9 წელს ჩარისხული

ასლანიძე ნათია 10 750 0 750
თარქან იურდაქულ 121 7 0 7
ვარშანიძე ინდირა 41 750 0 750
ცისკარაძე ნინო 107 750 0 750

ეკოლოგია
2 0 0 8 წელს ჩარიცხული
კვაშილავა ნიკა 23148 150 0 150

ქიმია
2 0 0 9 წელს ჩარიცხული

ირემაძე ვარა 51 750 0 750
ფიზიკური გეოგრაფია 

2 0 0 8 წელს ჩარიცხული
ლელაძე ზურაბ 07 750 0 750

2 0 0 9 წელს ჩარიცხული
ფ  ი  ზ  ი  კ  ა

2 0 0 7 წელს ჩარიცხული
თურმანიძე რევაზ 56 25 0 25

2 0 0 8 წელს ჩარიცხული
აბაშიძე მარად 111 450 0 450

2 0 0 9 წელს ჩარიცხული
საფაკულტეტო 2010-2011 სასწავლო წელი  

ბაჯელიძე ლელა 02 1000 1000 2000
გელაძე მაია 05 1000 1000 2000

თავდიშვილი თორნიკე 09 1000 0 1000
კეთილაძე ლიკა 10 500 0 500
დოქტორანტურა
2 0 0 9 - 0 2 წელი
ქედელიძე ნინო 1 000 0 1 000
ქამადაძე დალი 1 000 0 1 000

ცქვიტინიძე სოფიკო 1 000 0 1 000
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

პ რ ო ფ ე ს ი უ ლ ი   
2008-2009 სასწავლო წელი

დავითაძე დარიკო 06 625 0 625
ინაიშვილი დავით 25 625 0 625
ტატოსიანი დიანა 31 625 0 625

შუბითიძე ნაზი 29 625 0 625
ბ ა კ ა ლ ა ვ რ ი ა ტ ი 

ქართული ენა და ლიტერატურა
2 0 0 7 წელს ჩარიცხული

ახობაძე ნათია 01 750 0 750
ადამია მაია 77 575 0 575

ბერიძე გოგოლა 79 750 75 825
ბერიძე მალხაზ 67 400 0 400

გოგიტიძე მირანდა 82 725 0 725
დევაძე ლუიზა 80 550 0 550

ვეტრიაკოვა თინათინ 51 750 0 750
კალანდარიშვილი მარიამ 17 400 0 400

შავაძე ია 17174 250 0 250
2 0 0 8 წელს ჩარიცხული

ბახტაძე ნინო 188 740 0 740
დავითაძე თამილა 172 750 0 750
მეხეშიძე ზეინაბ 231 750 0 750

მიქელაძე მურთაზ 224 750 0 750
ფაღავა ნათელა 193 750 0 750

ხასია ნანა 129 525 0 525
რუსული ენა და ლიტერატურა

2 0 0 7 წელს ჩარიცხული
დიასამიძე რუსუდან 58 400 0 400

2 0 0 8 წელს ჩარიცხული
მახარაძე მინდია 128 500 0 500

ინგლისური ენა და ლიტერატურა
2 0 0 7 წელს ჩარიცხული

ნიქაბაძე მედეა 26 750 0 750
ნოღაიდელი მარიამ 27 750 0 750
სილკინა ნინა 24673 750 0 750

2 0 0 8 წელს ჩარიცხული
ლომაძე ქეთევან 215 750 0 750

სიხარულიძე თამთა 80 750 0 750
ღლონტი ანა 185 750 0 750

ძინძიბაძე ელენე 14 375 0 375
გერმანული ენა და ლიტერატურა

2 0 0 8 წელს ჩარიცხული
გორგაძე შურა 57 250 0 250

ფრანგული ენა და ლიტერატურა
2 0 0 8 წელს ჩარიცხული

ისტორია
2 0 0 7 წელს ჩარიცხული
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რედაქტორი:

იოსებ სანიკიძე

სპეციალისტი:

ნესტან მამუჭაძე

სარედაქციო კოლეგია:

იური ბიბილეიშვილი

ბიჭიკო დიასამიძე

მამია ფაღავა

ნანა ცეცხლაძე

მერაბ მეგრელიშვილი

გაზეთი დაიბეჭდა

შპს “პრეპრინტში”

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

მის: ქ.თბილისი 

რუსთაველის 40-40ა

ფარტენაძე ზვიად 71 750 0 750
2 0 0 8 წელს ჩარიცხული

მელუა მერი 238 750 0 750
თურქეთის ისტორია

2 0 0 8 წელს ჩარიცხული
კირიჩენკო ტატიანა 194 600 0 600

ფილოსოფია
2 0 0 8 წელს ჩარიცხული

ვაშაკიძე მინდია 17 225 0 225
თავართქილაძე ზეინაბ 152 750 0 750

ჟღენტი ჯავანი 74 750 0 750
საფაკულტეტო 2009-2010 სასწავლო წელი 

აბაშიძე ნინო 02 750 0 750
აბულაძე მალვინა 04 750 0 750

აბულაძე ხატია 05 750 0 750
აკოფიანი თამუნა 06 750 0 750
ბალიაშვილი მაია 11 750 0 750
გუნდაძე მარიამ 46 750 0 750

ვარშანიძე თამთა 72 750 0 750
თაგაური გვანცა 81 750 0 750

თავრთქილაძე ლალი 83 750 0 750
თურმანიძე მედეა 88 50 0 50

მარიხაშვილი შორენა 113 750 0 750
ფუტკარაძე მარინა 166 750 0 750

ქათამაძე მარიამ 168 750 0 750
ჩაუჟბა მარიანა 125235 175 0 175
ცინცაძე ბესიკ 69215 750 0 750

ცინაძე ნინო 184 750 0 750
საფაკულტეტო 2010-2011 სასწავლო წელი 

ანანიძე მარიამ 06 1000 0 1000
ბარამიძე თეონა 14 1000 0 1000
ბაუჟაძე ნატო 16 1000 0 1000

ბოლქვაძე მირანდა 27 1000 1000 2000
გოგრაჭაძე ზვიად 40 1000 1000 2000
ენდელაძე ნატო 71 1000 0 1000

ერემაშვილი თეონა 72 1000 0 1000
ვანიძე სალომე 74 1000 0 1000

თურმანიძე ქეთევან 89 1000 0 1000
მკურნალიძე ქრისტინა 134 1000 0 1000

ოქროპირიძე ნათია 145 750 0 750
სანიკიძე იაგო 156 5 0 5

ფერაძე მარიამი 177 1000 0 1000
ფერსელიძე ირაკლი 179 1000 0 1000
ფუტკარაძე ლიზა 182 200 0 200
ქათამაძე ლელა 191 1000 0 1000

ქათამაძე ქეთევან 195 1000 1000 2000
ქარცივაძე მაგდა 198 1000 0 1000
ჩიქოვანი ნატო 216 1000 0 1000

მ ა გ ი ს ტ რ ა ტ უ რ ა
ინგლისური ფილოლოგია

2 0 0 9 - 0 2 წელს ჩარიცხული
მახარაძე ნათია 09 1125 0 1125

რუსული ენა კულტურათაშირისო კომუნიკაცია
2 0 0 9- 0 2 წელს ჩარიცხული

ბერიძე მანანა 01 700 0 700
საქართველოს ისტორია

2 0 0 9 - 0 2 წელს ჩარიცხული
დოქტორანტურა

2 0 0 8 წელს ჩარიცხული
აბაშიძე მედეა 1 000 0 1 000

დიასამიძე ლეილა 1 000 0 1 000
მსახურაძე ნანა 1 000 0 1 000

კოპალეიშვილი ტატიანა 1 000 0 1 000
2 0 0 9 - 0 1  წელი

კეჟერაძე თეიმურაზ 1 000 0 1 000
2 0 0 9 - 0 2  წელი

აგრარული ტექნოლოგიებისა და ეკოლოგიის ფაკულტეტი
2010-2011 სასწავლო წელი

ბაბუჩაიშვილი გია 01 300 0 300
დიასამიძე ზებურ 07 750 0 750
ბ ა კ ა ლ ა ვ რ ი ა ტ ი 

აგროეკოლოგია 2007 წელი
ბრუნჯაძე თამარ 01 750 0 750

საფაკულტეტო 2008-2009 სასწავლო წელი  
აბულაძე ნუკრი 46 60 0 60

საფაკულტეტო 2009-2010 სასწავლო წელი  
ბორზენკოვა ილონა 10 750 0 750

ლორთქიფანიძე დავით 43 30 0 30
სურმანიძე გიორგი 60 750 0 750

ცინცაძე მირზა 71 750 0 750
განათლების ფაკულტეტი

ბ ა კ ა ლ ა ვ რ ი ა ტ ი 
დაწყებითი განათლების პედაგოგიკა და მეთოდიკა

2 0 0 7 წელს ჩარიცხული
2 0 0 8 წელს ჩარიცხული

გურგენიძე სალომე 21 750 0 750
კაკაბაძე თეონა 0632 750 0 750

2 0 0 9 წელს ჩარიცხული
ბერიძე ნინო 07 750 0 750

გიორგაძე რუსუდან 12 9 0 9
გუგუნავა თამარ 15 750 0 750

დათუნაშვილი ქეთევან 17 550 0 550
დიასამიძე თინათინ 20 750 0 750
დიასამიძე მელანო 21 750 0 750
ვაშაყმაძე დარიკო 22 550 0 550

კაციტაძე ნინო 24 750 0 750
კონცელიძე ხატია 26 750 0 750

მარშანიშვილი თეონა 29 750 0 750
რომანაძე მარინე 0158 400 0 400

2 0 1 0 წელს ჩარიცხული
მ ა გ ი ს ტ რ ა ტ უ რ ა

პედაგოგიკა-საბაზო და საშუალო სკოლის მასწვლებელი
2 0 0 9 - 0 2  წელს ჩარიცხული

აბაშიძე დარინა 01 1 050 0 1 050
2 0 1 0   წელს ჩარიცხული

დოქტორანტურა
2 0 0 8 წელი

ხალვაში ხათუნა 1000 0 1000
2 0 0 9 წელი

დიასამიძე ასმათ 1000 0 1000
ქათამაძე ხათუნა 1000 0 1000

საინჟირნო ტექნოლიგიური ფაკულტეტი
პ რ ო ფ ე ს ი უ ლ ი 

2009-2010 სასწავლო წელი
ბოლქვაძე თენგიზ 02 500 0 500

ფარტენაძე თეონა 3817 500 0 500
2010-2011 სასწავლო წელი

გოგიტაური გიორგი 05 750 0 750
დავითაძე თორნიკე 06 750 50 800

ქათამაძე რუსლან 1322 250 0 250
ბ ა კ ა ლ ა ვ რ ი ა ტ ი 

სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა
2 0 0 7 წელს ჩარიცხული

მახათაძე ანა 11 750 0 750
საითაძე გურამ 07 750 0 750
ღლონტი გურამ 09 600 0 600

2 0 0 8 წელს ჩარიცხული
გაბაიძე ზაზა 94 400 0 400

2 0 0 9 წელს ჩარიცხული
სურმანიძე მინდია 70 750 0 750

ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგია
2 0 0 7 წელს ჩარიცხული
ფუტკარაძე სულხან 72 225 0 225

გადაზიდვების ორგანიზაცია და მართვა
2 0 0 8 წელს ჩარიცხული

ჯინჭარაძე ირაკლი 58 750 0 750
საფაკულტეტო 2010-2011 სასწავლო წელი

ჯანდაცვის ფაკულტეტი
პ რ ო ფ ე ს ი უ ლ ი   

2008-2009 სასწავლო წელი
გელაშვილი მადონა 17 600 0 600

გელაძე როზან 24 400 0 400
ლომჯარია ეკა 04 330 0 330

2010-2011 სასწავლო წელი
გორგაძე ლია 07 50 0 50

დავითაძე ქეთინო 10 750 750 1500
მახარაძე ნატალია 20 750 750 1500

შერვაშიძე ირმა 30 450 0 450
ჯინჭარაძე სოფიკო 35 750 0 750
ბ ა კ ა ლა ვ რ ი ა ტ ი 
სამკურნალო საქმე

2 0 0 6 წელს ჩარიცხული
2 0 0 8 წელს ჩარიცხული

ხარაბაძე როლანდი 55 50 0 50
2 0 0 9 წელს ჩარიცხული
2 0 1 0 წელს ჩარიცხული

არაბული ლუკა 01 1 125 0 1 125
ბოლქვაძე ირაკლი 06 1 125 0 1 125
გიორგაძე თეონა 10 1 125 0 1 125
დავითაძე ნინო 20 1 125 0 1 125

სულაბერიძე ქეთევან 89 125 0 125
ფხაკაძე თამარ 45 55 0 55

ჩიკვაიძე ირმა 7665 1 125 125 1 250
ს ტ ო მ ა ტ ო ლ ო გ ი ა

2 0 0 9 წელს ჩარიცხული
რამიშვილი ნინო 57 1 000 0 1 000
რომანაძე იონა 112 1 000 0 1 000

ფარმაცია
2 0 0 9 წელს ჩარიცხული

როყვა გიორგი 106 150 0 150
ღლონრი ეკა 108 1 000 0 1 000

2 0 1 0 წელს ჩარიცხული
ნადირაძე ბეჟანი 36 17,5 0 17,5
უმეთაძე იამზე 66 1 125 0 1 125


