შესავალი
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, რომელიც საქართველოს მთავრობის დაქვემდებარებაში არსებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირია, თავის საქმიანობას წარმართავს საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში. ახორციელებს საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების მიერ ჩატარებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების შედეგების ექსპერტიზას, შეფასებას და სათანადო რეკომენდაციების გაცემას, აგრეთვე, როგორც მთავრობის მრჩეველი მეცნიერების დარგში, ახორციელებს სახელისუფლებო უწყებების მიერ შემუშავებული სოციალურ-ეკონომიკური ხასიათის პროექტების
მეცნიერულ ექსპერტიზას. აკადემია, ამავე დროს, თავად წარმოადგენს სამეცნიერო კვლევების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კერას. აქ,
სამეცნიერო განყოფილებებისა და სხვა სტრუქტურული ერთეულების სახით წარმოდგენილია თანამედროვე მეცნიერების ყველა
დარგი. აკადემიის წევრები ნაყოფიერად იკვლევენ მათემატიკის,
საბუნებისმეტყველო დარგების (ფიზიკის, გეოლოგიის, გეოფიზიკის, ქიმიის, ბიოლოგიის, ფიზიოლოგიის, მედიცინის, სოფლის მეურნეობის), გამოყენებითი მექანიკის, მშენებლობის, მანქანათმშენებლობის, ენერგეტიკის, მართვის პროცესების, ქიმიური
ტექნოლოგიების, ჰუმანიტარული დარგების (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ხელოვნებათმცოდნეობა, ეკონომიკა, სამართალი, ფილოსოფია, ფსიქოლოგია) აქტუალურ პრობლემებს, რომ
ლის შედეგები საერთაშორისო დონეზეა აღიარებული. წინამდებარე წიგნიც, ტრადიციისამებრ, ამ მიმართულებებით გასულ
2018 წელს ჩატარებული მუშაობის ანგარიშია. მასში წარმოდგენილია აკადემიის პრეზიდიუმის, პრეზიდენტის, სამეცნიერო
განყოფილებების, აკადემიის განყოფილებებსა და პრეზიდიუმთან არსებული კომისიების, ქართული ენციკლოპედიის ირ. აბაშიძის სახელობის მთავარი სამეცნიერო რედაქციის, აკად. გ. წერეთლის სახელობის „ვეფხისტყაოსნის“ აკადემიური გამოცემისა
და ქართული ენის თესაურუსის კომიტეტის, აჭარის რეგიონული
სამეცნიერო ცენტრის მიერ გაწეული საქმიანობის შედეგები.
3

გარდა წინამდებარე „ანგარიშისა“, მომზადდა და გამოქვეყნდა უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი
დაწესებულებების მიერ 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის ექსპერტიზის შედეგები, რომელიც წარედგინა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და შესაბამის დაწესებულებებს.
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ცხრილი

2018 წლის მონაცემები საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის
წევრთა და აკადემიის სტიპენდიატთა სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ

მ.შ.უცხოეთში

სულ

მ.შ.უცხოეთში
მოპოვებული პატენტების
რაოდენობა

სულ

მ.შ.უცხოეთში
სახელმძღვანელოები

სულ

17

14

3

-

-

41

33

1

14

5

21

11

-

7

4

3

3

-

22

14

-

5

2

19

11

-

10

6

4

6

2

16

3

2

1

1

5

1

-

6

5

1

6

2

51

32

1

4

2

46

24

3

9

6

3

2

1

12

7

-

4

1

13

11

-

11

8

3

-

-

38

24

1

6

5

19

5

-

6

4

2

12

4

25

10

3

7

4

9

4

-

15

10

5

16

-

60

6

1

7

1

29

2

-

10

9

1

8

-

28

1

16

1

-

29

1

-

91

76

25

55

9

293 130 25

49

21

190

70
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მ.შ.უცხოეთში
სულ

წევრ-კორ.

10. ჯ ა მ ი

აკად.

1. მათემატიკისა
და ფიზიკის
2. დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა
3. გამოყენებითი
მექან., მანქანათმშენებლობის, ენერგეტიკისა და მართვის პროცესების
4. ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების
5. ბიოლოგიურ
მეცნიერებათა
6. ფიზიოლოგიისა
და მედიცინის
7. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა
8. საზოგადოებრივ
მეცნიერებათა
9. ენის, ლიტერატურისა და ხელოვნების

სამეცნიემიღებუ- რო კონფელი
რენციებში
გრანტები მონაწილეობა

სულ

სამეცნიერო
განყოფილების
დასახელება

გამოცემულ ან
აკადემიის
გამოსაცემად
წევრთა რაოგადაცემულ
დენობა
შრომათა
(2019 წ.
რაოდენობა
1 იანვრისტატისათვის)
წიგნები
ები
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საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემიის საერთო კრება
საერთო კრების 5 ივნისის სხდომაზე საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემიის პრეზიდენტად არჩეულ იქნა აკად. გ. კვესიტაძე.
ამავე სხდომაზე ცვლილებები შევიდა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემიის წესდებაში.
აკადემიის უცხოელ წევრად არჩეულ იქნა ევროპის უროლოგთა ასოციაციის
საპატიო წევრი, პროფ. პეტერ ალკენი.
3 ივლისის საერთო კრებაზე დამტკიცდა:
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 2017 წლის მუშაობის
ანგარიში. აკადემიის მუშაობა შეფასდა დამაკმაყოფილებლად;
- დამტკიცდა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდიუმის წევრთა არჩევის დროებითი დებულება.
ამავე კრებაზე არჩეულ იქნენ აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებათა აკადემიკოს-მდივნები:
აკადემიკოსი ერეკლე გამყრელიძე _ დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა
განყოფილება;
აკადემიკოსი მინდია სალუქვაძე _ გამოყენებითი მექანიკის, მანქანათმშენებლობის, ენერგეტიკისა და მართვის პროცესების განყოფილება;
აკადემიკოსი შოთა სამსონია _ ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების განყოფილება;
აკადემიკოსი ნოდარ მითაგვარია _ ფიზიოლოგიისა და მედიცინის განყოფილება;
აკადემიკოსი ოთარ ნათიშვილი _ სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა განყოფილება;
აკადემიკოსი როინ მეტრეველი _ საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილება;
აკადემიკოსი გუჩა კვარაცხელია _ ენის, ლიტერატურისა და ხელოვნების განყოფილება.
30 ოქტომბრის საერთო კრებამ ვიცე-პრეზიდენტად ახალი ვადით აირჩია
აკად. რ. მეტრეველი.
_ მოსმენილ იქნა, აგრეთვე, ეკონომიკური სამმართველოს უფროსის გ. ქარდავას მოხსენება 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ.
26 დეკემბრის საერთო კრებამ აკადემიის უცხოელ წევრებად აირჩია:
1. ბაი ჩუნლი _ ჩინეთის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი;
2. შახრუდინ გაფუროვი _ ჩეჩნეთის რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემიის
პრეზიდენტი, აკადემიკოსი;
3. ისა აბდულაევი _ დაღესტნის ფილიალის ჰ. წადასის სახელობის ენის, ლიტერატურისა და ხელოვნების ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, პროფესორი.
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ამავე კრებამ აკადემიის ნამდვილ წევრებად აირჩია:
მათემატიკისა და ფიზიკის განყოფილება
ალექსანდრე ნერსესიანი

ფიზიკა

ნოდარ კეკელიძე

ექსპერიმენტული ფიზიკა

გამოყენებითი მექანიკის, მანქანათმშენებლობის, ენერგეტიკისა და მართვის
პროცესების განყოფილება
ლევან ჯაფარიძე
სამთო მეცნიერება
თამაზ ნატრიაშვილი

მანქანათა მექანიკა

თამაზ შილაკაძე

საგზაო-სატრანსპორტო სისტემები

დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა განყოფილება
რევაზ გაჩეჩილაძე
გეოგრაფია
რამაზ შენგელია

ბიოლოგიურ მეცნიერებათა განყოფილება
პოპულაციური გენეტიკა

დავით ლორთქიფანიძე

პალეობიოლოგია

ფიზიოლოგიისა და მედიცინის განყოფილება
მორფოლოგია (ადამიანის ანატომია, ტოპოგრაფიული ანატომია, ჰისტოლოგია)
ზურაბ ქევანიშვილი
ფიზიოლოგია, ბიოქიმია
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა განყოფილება
გურამ ალექსიძე
მცენარეთა დაცვა
რამაზ ხეცურიანი

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილება
ვაჟა ლორთქიფანიძე
დემოგრაფია
ენის, ლიტერატურისა და ხელოვნების განყოფილება
ინესა მერაბიშვილი
ენა, ლიტერატურა, კულტურა
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საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემიის პრეზიდიუმი
საანგარიშო პერიოდში გაიმართა პრეზიდიუმის 15 სხდომა.
პრეზიდიუმმა დაამტკიცა:
1. აკადემიის საფინანსო-ეკონომიკური სამმართველოს უფროსის გ. ქარდავას
ინფორმაცია 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულებისა და 2018 წლის ბიუჯეტის შესახებ
(18 იანვარი);
2. აკადემიის პრეზიდიუმის 2018 წლის I და II კვარტლების სამუშაო გეგმა
(6 თებერვალი);
3. აკადემიის უცხოელ წევრთა არჩევის დებულების ახალი რედაქციის აკადემიის საერთო კრებაზე წარდგენის შესახებ (6 თებერვალი);
4. გამოჩენილ მეცნიერთა აკადემიური სახელობითი პრემიების მინიჭების
სანიმუშო დებულება (27 თებერვალი);
5. გამოჩენილ მეცნიერთა 2018 წლის აკადემიური სახელობითი პრემიების ნუსხა (27 თებერვალი);
6. ჟურნალ მაცნეს „ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიისა და ხელოვნების
ისტორიის სერიის“ სარედაქციო კოლეგიის განახლებული შემადგენლობა (27 თებერვალი);
7. II საერთაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესის – „თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 წელი“ – ჩატარების თარიღი (2018 წლის 26-29 სექტემბერი) და საორგანიზაციო კომიტეტის შემადგენლობა (27 თებერვალი);
8. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წესდებაში ცვლილებების პროექტის აკადემიის საერთო კრებაზე წარდგენის შესახებ (10 აპრილი);
9. ცვლილებები ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭოს შემადგენლობაში (10 აპრილი);
10. საექსპერტო კომისიები გამოჩენილ მეცნიერთა სახელობით აკადემიურ
პრემიებზე წარმოდგენილ ნაშრომთა შესაფასებლად (17 აპრილი);
11. საქართველოში მედიცინის აქტუალურ პრობლემათა შემსწავლელი კომისიის დებულება (4 მაისი);
12. საქართველოში მედიცინის აქტუალურ პრობლემათა შემსწავლელი
კომისიის შემადგენლობა (17 აპრილი).
13. ცვლილებები ნაშრომის _ „კავკასიის ისტორია“ _ მომზადებასთან დაკავშირებით შექმნილი სამეცნიერო ჯგუფის შემადგენლობაში (4 მაისი);
14. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტის 2018 წ.
არჩევნების დროებითი დებულება (25 მაისი);
15. აკადემიის წევრთა სიითი შემადგენლობა 5 ივნისს დანიშნული საარჩევნო
კრებისთვის (25 მაისი);
16. ცვლილებები ჟურნალ მაცნეს „ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიისა და
ხელოვნების ისტორიის სერიის“ სარედაქციო კოლეგიის შემადგენლობაში (25 მაისი);
17. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებათა აკადემიკოს-მდივნების შერჩევისა და არჩევის დროებითი დებულება
(15 ივნისი);
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18. პრეზიდიუმის წევრთა არჩევის დროებითი დებულების აკადემიის საერთო
კრებაზე წარდგენის შესახებ (15 ივნისი);
19. პრეზიდიუმის წევრთა მოვალეობები და ფუნქციები (11 ივლისი);
20. საკანონმდებლო წინადადება _ „მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი
განვითარების შესახებ“ _ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ
(31 ივლისი);
21. საკანონმდებლო წინადადება _ „საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემიის შესახებ“ _ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ
(31 ივლისი);
22. აკადემიის ნამდვილი წევრების (აკადემიკოსების) არჩევნების დროებითი
დებულება (25 სექტემბერი);
23. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდიუმთან „ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული უსაფრთხოების პრობლემათა
შემსწავლელი კომისიის“ შემადგენლობა (25 სექტენბერი);
24. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტის
არჩევის დროებითი დებულება (26 ოქტომბერი);
25. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებათა სწავლული მდივნების არჩევის დროებითი დებულება (26 ოქტომბერი);
26. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში აკადემიკოსთა ვაკანსიების დასაკავებლად რეგისტრირებული კანდიდატების სია (26 ოქტომბერი);
27. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 2019 წლის ბიუჯეტის
პროექტი (26 ოქტომბერი);
28. აკადემიის საგამომცემლო-სარედაქციო საბჭოს განახლებული შემადგენლობა (26 ოქტომბერი);
29. აკადემიკოსების არჩევნებთან დაკავშირებით სამეცნიერო განყოფილებათა
საექსპერტო კომისიების შემადგენლობები (8 ნოემბერი);
30. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებათა საერთო კრებებისათვის აკადემიკოსთა სიითი შემადგენლობა (13 დეკემბერი);
31. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული ეკოლოგიური უსაფრთხოების კომისიის განახლებული შემადგენლობა
(13 დეკემბერი);
32. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის უცხოელი წევრობის
კანდიდატად ჩინეთის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის, პროფ. ბაი ჩუნლის
საერთო კრებაზე წარდგენის წინადადება (21 დეკემბერი).
33. აკად. გ. ჭოღოშვილის სახელობის პრემიის დაწესება მათემატიკის დარგში
3000 ლარის ოდენობით (4 მაისი).
34. აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებათა სწავლული მდივნები 5 წლის
ვადით:
1. მათემატიკისა და ფიზიკის განყოფილების სწავლულ მდივნად – ფიზ.-მათ.
მეცნ. კანდ. ლამარა გოგოლაური;
2. დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა განყოფილების სწავლულ მდივნად
_ გეოლ.-მინერალ. მეცნ. კანდ. ეთერ კილასონია;
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3. გამოყენებითი მექანიკის, მანქანათმშენებლობის, ენერგეტიკისა და მართვის
პროცესების განყოფილების სწავლულ მდივნად – ტექნ. მეცნ. კანდ. ნელი კილასონია;
4. ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების განყოფილების სწავლულ მდივნად –
ქიმ. მეცნ. კანდ. ზეინაბ წინწკალაძე;
5. ბიოლოგიურ მეცნიერებათა განყოფილების სწავლულ მდივნად – ფიზ.-მათ.
მეცნ. კანდ. მაია გრიგოლავა;
6. ფიზიოლოგიისა და მედიცინის განყოფილების სწავლულ მდივნად –
მედიც. მეცნ. კანდ. დავით გაგუა;
7. საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილების სწავლულ მდივნად – ლუიზა
ფუტკარაძე;
8. ენის, ლიტერატურისა და ხელოვნების განყოფილების სწავლულ მდივნად –
ფილოლ. მეცნ. კანდ. ლიანა დუმბაძე (8 ნოემბერი).

პრეზიდიუმმა მიიღო დადგენილება:
1. ცნობილი მკვლევრისა და საზოგადო მოღვაწის მიქელ თამარაშვილის 160
წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის ჩატარების შესახებ (26 ოქტომბერი);
2. შუამდგომლობის აღძვრის შესახებ ქ. თბილისის მერიის წინაშე, რათა ქართული სამედიცინო მეცნიერების განვითარების საქმეში აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას დამსახურებისა და ღვაწლის აღსანიშნავად ქუჩას (გ. ჩოხელის მე-3 შესახვევი),
სადაც მდებარეობს მისი საცხოვრებელი სახლი, ეწოდოს აკადემიკოს ფრიდონ
თოდუას სახელი.
3. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის აკად. ვ. მამასახლისოვის სახელობის სტიპენდიის აღდგენის შესახებ.
4. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის _ „მართლმადიდებლობა _
განათლების წარმატების საწინდარი“ _ ჩატარების შესახებ ქ. ბათუმში 2018 წლის
11-13 მაისს.
5. შუამდგომლობის აღძვრის შესახებ ქ. თბილისის მერიის წინაშე, რათა ქართული მეცნიერების განვითარების საქმეში აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის
დამსახურებისა და ღვაწლის აღსანიშნავად: თბილისის ერთ-ერთ ქუჩას ეწოდოს მისი
სახელი, სახლს, სადაც აკადემიკოსი მარიამ ლორთქიფანიძე ცხოვრობდა (ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 52, I სადარბაზო), გაუკეთდეს მემორიალური დაფა.
6. ინტელექტუალური საკუთრების საერთაშორისო დღესთან (26 აპრილი)
დაკავშირებით ქვემოთ დასახელებული მეცნიერების საქართველოს მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემიის საპატიო სიგელით დაჯილდოების შესახებ:
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1.

აკადემიური დოქტორი პაატა გოგოლაძე

2.

აკადემიური დოქტორი ავთანდილ თავხელიძე

3.

მეცნ. დოქტ., პროფ. თემურ მაისურაძე

4.

მეცნ. დოქტ. რამაზ ქაცარავა

5.

აკადემიკოსი ბეჟან ჭანკვეტაძე

7. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მონაწილეობის შესახებ
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის _ „ტოპოლოგიურ მასალებში წარმოქმნილი დაბალგანზომილებიანი კვანტური სტრუქტურების ფიზიკა“ _ (2019 წლის
ივნისი) ორგანიზებაში (25 მაისი) .
8. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის საქმიანობის 2017 წლის
ანგარიშის წარდგენა აკადემიის საერთო კრებაზე დასამტკიცებლად (4 მაისი).

პრეზიდიუმის დადგენილებით (11 ივლისი) სახელობითი პრემიები
მიენიჭა:
1. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის პრემია (5000 ლარის ოდენობით) _
კომპლექსური მონოგრაფიის „კლარჯეთის“ ავტორთა ჯგუფს: პროფესორებს _ მამია
ფაღავას (პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი და რედაქტორი), მალხაზ ჩოხარაძეს
(პროექტის კოორდინატორი), მერი ცინცაძეს, თინა შიოშვილს, შოთა მამულაძეს,
რამაზ ხალვაშს, ნუგზარ მგელაძეს; ასოცირებულ პროფესორებს: ზაზა შაშიკაძეს, მაია
ბარამიძეს, ჯემალ კარალიძეს.

2. ილია ვეკუას სახელობის პრემია (3000 ლარის ოდენობით) _ ფიზ.-მათ.
მეცნ. დოქტ., პროფ. როლანდ დუდუჩავას და ფიზ.-მათ. მეცნ. დოქტ. თენგიზ ბუჩუკურს ნაშრომთა ციკლისათვის „მათემატიკური ფიზიკის ზოგიერთი სასაზღვრო
ამოცანა არეებში არაგლუვი საზღვრით“.

3. გიორგი ციციშვილის სახელობის პრემია (3000 ლარის ოდენობით) _
პ. მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის თანამშრომლებს:
აკად. წევრ-კორ. ვლადიმერ ციციშვილს, ქიმ. მეცნ. დოქტ. ნანული დოლაბერიძეს,
ქიმ. მეცნ. კანდიდატებს მანანა ნიჟარაძეს და ნატო მირძველს ნაშრომთა ციკლისათვის „ცეოლითების სინთეზი საქართველოს ბუნებრივი ალუმინსილიკატური
ნედლეულიდან“.
4. ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის პრემია (3000 ლარის ოდენობით) _ გეოლ.-მინერალ. მეცნ. დოქტ.: ვ. ბ. ბაბა-ზადეს (აზერბაიჯანის რესპუბლიკა), ს. კეკელიას, შ. ფ. აბდულაევას (აზერბაიჯანის რესპუბლიკა), გეოლ.-მინერალ.
მეცნ. კანდ. მ. კეკელიას მონოგრაფიებისათვის „კუნძულთა რკალის პალეოსისტემების ოქროს შემცველი სულფიდური საბადოები, მათი მეტალოგენური თავისებურებანი და გეოდინამიკური განვითარების პირობები“, „ალპურ-ჰიმალაიური ნაოჭა
სარტყლის ცენტრალური სეგმენტის მადნიანი საბადოები და მათი გენეზისის პრობლემები“.

5. ალექსანდრე ნათიშვილის სახელობის პრემია (3000 ლარის ოდენობით)
_ პროფ. რამაზ ხეცურიანს ნაშრომისათვის „ადამიანის ანატომია“ (ორტომეული).

6. პეტრე ქომეთიანის სახელობის პრემია (3000 ლარის ოდენობით) _ აკად.
დავით მიქელაძეს ნაშრომთა ციკლისათვის „ნერვულ უჯრედებში მიმდინარე
მეტაბოლური პროცესების რეგულაცია ნორმასა და პათოლოგიაში“ (2014-2017 წწ.).
7. კორნელი კეკელიძის სახელობის პრემია (3000 ლარის ოდენობით) _
ავტორს ილია აბულაძეს, რედაქტორებს _ მაია რაფავას, ციალა ქურციკიძეს, ელენე
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ცაგარეიშვილს ნაშრომისათვის „ძველქართული-ძველსომხური დოკუმენტირებული
ლექსიკონი“.

პრეზიდიუმმა მოისმინა:
1. მოხსენება: „მიწისქვეშა წყლების რესურსების შესწავლის მიზნით ჰიდროგეოფიზიკის თანამედროვე მეთოდების გამოყენების შესახენ“ (თსუ-ს მ. ნოდიას
გეოფიზიკის ინსტიტუტის ჰიდროგეოფიზიკისა და გეოთერმიის კვლევითი ცენტრის
ხელმძღვანელი, გეოლ.-მინერალ. მეცნ დოქტ. გ. მელიქაძე, 18 იანვარი);
2. მოხსენება: „არასტანდარტული ანალიზი მეტრიკულ სივრცეებზე. გამოწვევები“ (მათემატიკისა და ფიზიკის განყოფილების სტიპენდიატი, ფიზ.-მათ. მეცნ.
დოქტ. ა. მესხი, 6 თებერვალი);
3. მოხსენება: „სეისმური საფრთხისაგან კაცობრიობის დაცვის ალტერნატიული
გზების ძიების შესახებ“ (აკად. წევრ-კორ. გ. გაბრიჩიძე, 6 თებერვალი);
4. მოხსენება: „თანამედროვე ფუნქციური ნეიროქიმიის მიღწევების შესახებ“
(აკად. წევრ-კორ. ნ. ალექსიძე, 10 აპრილი);
5. მოხსენება: „ინფორმაცია წყნეთი-სამადლოს საავტომობილო გზის დამეწყრილი ფერდოს რეაბილიტაციისა და უსაფრთხო ექსპლუატაციის გეომექანიკური
პრობლემების შესახებ“ (აკად. წევრ-კორ. ლ. ჯაფარიძე, 10 აპრილი);
6. მოხსენება: „საქართველოს სეისმური საშიშროების ახალი რუკა და სეისმომედეგი მშენებლობის პრობლემები“ (აკად. თ. ჭელიძე, 17 აპრილი);
7. მოხსენება: „ფერმის ნაწილაკების ახალი კვანტური კინეტიკური განტოლებები“ (აკად. ნ. ცინცაძე, 4 მაისი);
8. მოხსენება: „სახელმწიფოებრიობის აღდგენის ძნელი გზა“ (ისტ. მეცნ. დოქტ.,
პროფ. ვ. გურული, 4 მაისი).
9. თსუ-ს რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის
დირექტორის, აკადემიური დოქტორის გრიგოლ ტატიშვილის ინფორმაცია ინსტიტუტის მუშაობის შესახებ. მოხსენება მოწონებულ იქნა და ინსტიტუტის მუშაობა
შეფასდა დამაკმაყოფილებლად (27 თებერვალი).
10. აკადემიკოს გიორგი კვესიტაძის ინფორმაცია ქ. აშხაბადში ყოველწლიური
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის („მეცნიერება, ტექნიკა და ინოვაციური
ტექნოლოგიები ძლიერებისა და ბედნიერების ეპოქაში“) მუშაობაში მისი მონაწილეობის შესახებ (15 ივნისი).
11. აკად. წევრ-კორ. გ. ლორთქიფანიძის ინფორმაცია სტამბოლში სამეცნიერო
მივლინების შესახებ. მივლინების მიზანი იყო მწერლისა და საზოგადო მოღვაწის
გენერალ-ლეიტენანტ გიორგი ყაზბეგის დაკარგული საფლავის მოძიება, სტამბოლის
ქართველ კათოლიკეთა მონასტრის არქივისა და ბიბლიოთეკის მასალების გაცნობა.
12. ინოვაციებისა და მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრის ინფორმაცია 2018 წლის
22-30 სექტემბერს ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ბაზაზე „მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის“ ჩატარების შესახებ (მეცნ. კანდ.
გ. აბდუშელიშვილი) (25 მაისი).
13. საქართველოში ჩატარებული მშენებელთა საერთაშორისო ფორუმის _
„SEISMIC-2018”-ის შედეგები (მეცნ. კანდ. გ. აბდუშელიშვილი) (31 ივლისი).
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სამეცნიერო ფორუმები, შეხვედრები
გაიმართა:
30 აპრილს _ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის, საქართველოს ისტორიკოსთა ეროვნული კომიტეტის, ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა
აკადემიისა და ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საისტორიო საზოგადოების მიერ
ორგანიზებული სამეცნიერო კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია II-ის დაბადების
85 და აღსაყდრების 40 წლისთავს;
16 მაისს _ სამეცნიერო კონფერენცია _ „თურქმენეთი აბრეშუმის გზის გული“;
1-2 ნოემბერს _ ახალგაზრდა მეცნიერთა VI კონფერენცია;
30 ივნისს-1 ივლისს _ მშენებელთა საერთაშორისო ფორუმი, რომლის ინიციატორები იყვნენ „ევროპის მშენებელ ინჟინერთა საბჭო“ (ECCE), „მსოფლიოს მშენებელ ინჟინერთა საბჭო“ (WCCE), მათი წევრი „საქართველოს სამოქალაქო ინჟინერთა
საზოგადოება“ (GSCE) და საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია.
ფორუმის მუშაობაში აქტიური მონაწილეობა მიიღეს ქართველმა მეცნიერებმა
და სპეციალისტებმა, მათ შორის, SCE-ს საქართველოს წარმომადგენელმა ი. სვანიძემ,
აკადემიის წევრ-კორესპონდენტმა გ. გაბრიჩიძემ.
ფორუმის მთავარი თემა გახლდათ სეისმომედეგობის პრობლემები, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვა და აღნიშნულის გათვალისწინებით
სამოქალაქო მშენებლობის ამოცანები, რაც საქართველოსთვის მეტად აქტუალურ
საკითხს წარმოადგენს.
ფორუმში მონაწილე ორგანიზაციების (ECCE, GSCE,WCCE) გადაწყვეტილებით
მიღებულ იქნა წინადადება საქართველოში „სეისმომედეგი მშენებლობის საერთაშორისო ცენტრის“ შექმნის შესახებ, რაც დიდად შეუწყობს ხელს მშენებლობის მოწესრიგებას და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა აღდგენის საქმეს.
27-28 სექტემბერს _ რიგით II საერთაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესი _
„თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 წელი“.
კონგრესზე ფართოდ იყო წარმოდგენილი ქართველოლოგიის ყველა ძირითადი მიმართულება (ქართული ენა, ლიტერატურა, საქართველოს ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ქართული ხელოვნების ისტორია), რაც თავისთავად მეტყველებს
მის საეტაპო მნიშვნელობაზე.
აღსანიშნავია კონგრესის წარმომადგენლობითი ხასიათი, სადაც ქართველ კოლეგებთან ერთად მოხსენებით წარდგნენ აშშ-ის (მასაჩუსეტსი), დიდი ბრიტანეთის
(ლონდონი), გერმანიის (ბერლინი), საფრანგეთის (პარიზი), იტალიის (ვენეცია), შვედეთის (მალმო), რუსეთის ფედერაციის (მოსკოვი, სანკტ-პეტერბურგი, სოჩი, დონის
როსტოვი, გროზნი, მაგასი), იაპონიის (ტოკიო), ისრაელის (იერუსალიმი), სლოვაკეთის (ბანსკა-ბისტრიცა), აზერბაიჯანის (ბაქო) წამყვანი სამეცნიერო დაწესებულებების სახელმოხვეჭილი სწავლულები.
კონგრესის მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები ახალ სიცოცხლეს შთაბერავს
და ხელს შეუწყობს ქართველოლოგიის აღმავლობას როგორც ჩვენში, ისე ქვეყნის
ფარგლებს გარეთ.
22-24 ნოემბერს _ ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V საერთაშორისო სიმპოზიუმი, მიძღვნილი აკად. არნ. ჩიქობავას დაბადების 120 წლისთავისადმი;
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12 დეკემბერს _ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიისა და
საქართველოში აზერბაიჯანის საელჩოს გაერთიანებული სხდომა, მიძღვნილი
ჰეიდარ ალიევის 100 წლისთავისადმი;
19 დეკემბერს _ ცნობილი მკვლევრისა და საზოგადო მოღვაწის მ. თამარაშვილის 160 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია.
საიუბილეო სამეცნიერო კონფერენციები, რომლებიც მიეძღვნა:
_ აკად. დ. მუსხელიშვილის 90 წლისთავს (19 ოქტომბერი);
_ აკად. ს. ჯიქიას 120 წლისთავს (28 დეკემბერი);
_ აკად. ვ. მამასახლისოვის 110 წლისთავს (15 მაისი);
_ აკად. ი. გვერდწითელის 100 წლისთავს (2 დეკემბერ);
_ აკად. თ. ანდრონიკაშვილის 90 წლისთავს (25 სექტემბერი);
_ აკად. წევრ-კორესპონდენტის ლ. ჩიქავას 90 წლისთავს (23 მაისი);
_ აკად. ე. გამყრელიძის 85 წლისთავს (17 მაისი);
_ პროფ. რ. ბარამიძის 90 წლისთავს (18 მაისი);
_ პროფ. ვალერიან ლეჟავას დაბადების 80 წლისთავს (25 მაისი).

ჩატარდა:
18 ივლისს _ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის უცხოელი
წევრის ენდრიუ კროპინსკის ლექცია თემაზე „ბაქტერიული ვირუსების გენომი“;
18 სექტემბერს _ შეხვედრა აკადემიის უცხოელ წევრთან ხორსტ ბაიერთან;
19 სექტემბერს _ შეხვედრა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ხელმძღვანელობასთან;
17 ოქტომბერს _ ამერიკელი პროფესორის რაინერ ბუსმანის ლექცია თემაზე _
„ეთნობოტანიკური კვლევები კავკასიაში (ტრადიციული ცნობიერების მდგრადი
მომავალი)“.

პრეზენტაციები, გამოფენები
პრეზენტაცია
გაიმართა წიგნის „ექვთიმე თაყაიშვილი“ II, III და IV ტომების პრეზენტაცია
(26 იანვარი);
ფილოს. მეცნ. დოქტ. ნიაზ ბოლქვაძის წიგნის _ „აზროვნების ეკოლოგია“ _
პრეზენტაცია (27 აპრილი).
27 მარტს შედგა ყაზახეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის წიგნის _ „დამოუკიდებლობის ერა“ _ პრეზენტაცია;

გამოფენა
2018 წლის 22-30 სექტემბერს მეცნიერებათა აკადემია „მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის“ ფარგლებში წარსდგა ერთიანი საგამოფენო სტენდით.
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ჯილდოები, წოდებები
ჯილდოები
აკად. როინ მეტრეველი საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციამ ნომინაციაში „დოკუმენტური პროზა“ დააჯილდოვა 2018
წლის ბესტსელერისათვის „თამარ მეფე“;
აკად. ე. ქემერტელიძემ მიიღო შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო
ფონდის ჯილდო _ „სიცოცხლის შემსწავლელი, ჯანდაცვის, აგრარული მეცნიერების
მიმართულებით“ მოღვაწე საუკეთესო მეცნიერთა ჯგუფის ნომინაციაში;
აკად. გ. კვარაცხელია მეცნიერების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით
მეცნიერების, განათლებისა და საზოგადოების განვითარებაში შეტანილი წვლილისათვის დაჯილდოვდა ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო
საზოგადოების საპატიო სიგელით.
9 ნოემბერს მეცნიერების მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით _ მოსწავლეთა და
პედაგოგთა ჯგუფი ინფორმატიკის დარგში საერთაშორისო ტურნირებსა და იაპონიაში ჩატარებულ მსოფლიო ოლიმპიადაზე მიღწეული წარმატებებისათვის დაჯილდოვდა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სიგელით.
ინფორმატიკაში საქართველოს მოსწავლეთა ნაკრებმა ნიკოლოზ ბირკაძის,
გიორგი კლდიაშვილის, ალექსანდრე ხოხიაშვილისა და ვანო გამეზარდაშვილის
მონაწილეობით განსაკუთრებული წარმატებით იასპარეზა 2018 წლის საერთაშორისო ტურნირებში და იაპონიაში ჩატარებულ მსოფლიო ოლიმპიადაზე. ამ წარმატების ნათელი დასტურია 2018 წელს მათ მიერ მოპოვებული 9 ოქროს, 7 ვერცხლის
და 3 ბრინჯაოს მედალი. ნაკრები დაკომპლექტებული იყო თბილისის კომაროვის
სახელობის და ქუთაისის ფიზიკა-მათემატიკური სკოლის მოსწავლეებით (ნაკრების
მწვრთნელები და პედაგოგები ზაზა გამეზარდაშვილი და გიორგი მანდარია).

საპატიო წოდება
აკად. ნ. ცინცაძეს მიენიჭა ნ. ბოგოლიუბოვის სახელობის თეორიული ფიზიკის
ინსტიტუტის (კიევი, უკრაინა) საპატიო დოქტორის წოდება;

ხელშეკრულებები
გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიასა და ევროკავშირ-საქართველოს ბიზნეს საბჭოს შორის
(31 ივლისი).
გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიასა და თი-ბი-სი ბანკს შორის (9 მარტი).
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საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემიის პრეზიდენტი
აკად. გ. კვესიტაძე, როგორც აკადემიის პრეზიდენტი, თანამშრომლობდა საზღვარგარეთის სამეცნიერო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან. იგი იმყოფებოდა:
12-18 მარტს _ კიევში (უკრაინა), მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრის
მიერ დაგეგმილ სამუშაო შეხვედრაში _ „სუამის ქვეყნებში ორმაგი დანიშნულების
მასალები და ტექნოლოგიები“ _ მონაწილეობის მისაღებად;
28-31 მარტს _ როსტოვში (რუსეთი), დონის სახელმწიფო ტექნიკურ უნივერსიტეტში ბათუმში ჩასატარებელი საერთაშორისო კონფერენციის _ „მართლმადიდებლობა და განათლება“ _ სამეცნიერო-საორგანიზაციო საკითხებთან დაკავშირებით;
18-23 მაისს _ ბათუმში რუმინეთის მეცნიერებათა აკადემიის დელეგაციასთან
ერთად ერთობლივი სამეცნიერო სემინარის ჩასატარებლად;
10-14 ივნისს _ აშხაბადში ყოველწლიურ საერთაშორისო კონფერენციაში _
„მეცნიერება, ტექნიკა და ინოვაციური ტექნოლოგიები ძლიერებისა და ბედნიერების
ეპოქაში“ _ მონაწილეობის მისაღებად.
8-15 აგვისტოს _ კონსტანცაში (რუმინეთი) სოფლის მეურნეობის ბიოტექნოლოგიების გაცვლაზე მოსალაპარაკებლად;
29 აგვისტოს-4 სექტემბერს _ ნოიშტადში (გერმანია) ღვინის საერთაშორისო
დაჯილდოებაში მონაწილეობის მისაღებად;
6-10 ოქტომბერს _ როსტოვში (რუსეთი) სამეცნიერო-პრაქტიკულ სიმპოზიუმში _ „არაცნობიერი ადამიანის სულიერ ცხოვრებაში: ფსიქოლოგიაში” _ მონაწილეობის მისაღებად;
18-21 ოქტომბერს _ ბერგამოში (იტალია) ღვინის მე-14 საერთაშორისო კონკურსის მუშაობაში მონაწილეობის მისაღებად;
22 ნოემბერს-2 დეკემბერს _ იანტაიში (შანდუნის პროვინცია, ჩინეთი) უცხოელ
ექსპერტთა პროექტებში მონაწილეობის მისაღებად.
აკად. გ. კვესიტაძე არჩეულ იქნა შანდუნის (ჩინეთი) ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის საპატიო პროფესორად.
აკადემიკოსმა გიორგი კვესიტაძემ მონაწილეობა მიიღო ქ. აშხაბადში ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის _ „მეცნიერება, ტექნიკა და ინოვაციური ტექნოლოგიები ძლიერებისა და ბედნიერების ეპოქაში“ _ მუშაობაში.
კონფერენციას ესწრებოდა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის 2000 წარმომადგენელი. პლენარული სხდომა გახსნა აკად. გიორგი კვესიტაძემ. დიდი ინტერესი გამოიწვია მისმა მოხსენებამ „მცენარე, როგორც მნიშვნელოვანი ეკოლოგიური ინსტრუმენტი“, განსაკუთრებით, არალის ზღვის პრობლემის ფონზე, როცა ზღვის ირგვლივ
დამშრალი ტერიტორიები მარილით არის დაფარული. აღნიშნულ საკითხებთან და-
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კავშირებით თურქმენეთის მთავრობის თავმჯდომარესთან შეხვედრისას საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიას შესაძლებლობა მიეცა, მოამზადოს პროექტი
არალის ზღვის ირგვლივ ტერიტორიაზე ნიადაგში მიკროორგანიზმების შეყვანით
ეკოლოგიური ბალანსის აღდგენის შესახებ.
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საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებები
მათემატიკისა და ფიზიკის განყოფილება
მათემატიკისა და ფიზიკის განყოფილებაში 2019 წლის 1 იანვრისთვის გაერთიანებული იყო 17 წევრი, მათ შორის, 14 აკადემიკოსი და 3 წევრ-კორესპონდენტი;
1 სტიპენდიატი.
2018 წელს განყოფილების წევრებმა გამოაქვეყნეს 1 სახელმძღვანელო და 41
სამეცნიერო სტატია.

აკადემიკოსი რევაზ გამყრელიძე
მომზადებულია დასაბეჭდად აკად. ლ. პონტრიაგინის 110 წლისთავისადმი
მიძღვნილი კრებული _ „ოპტიმალური მართვა და დიფერენციალური განტოლებები“, რომლის მთავარი რედაქტორია აკად. რ. გამყრელიძე. კრებულში განხილულია
ოპტიმალური მართვის თეორიის, დიფერენციალური თამაშებისა და დიფერენციალურ განტოლებათა თეორიის მომიჯნავე დარგების საკითხთა ფართო წრე.
აკად. რ. გამყრელიძემ მონაწილეობა მიიღო ლ. პონტრიაგინის 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის _ „ოპტიმალური მართვა და დიფერენციალური თამაშები“ (ქ. მოსკოვი) _ მუშაობაში და წაიკითხა მოხსენება _ „პონტრიაგინის მაქსიმუმის პრინციპის აღმოჩენის ისტორია“.
აკად. რ. გამყრელიძე არის რუსეთის სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის ინსტიტუტის (ВИНИТИ) რეფერატული ჟურნალის – „მათემატიკის“ ტომის მთავარი
რედაქტორი (1961 წლიდან), აგრეთვე, შპრინგერის ჟურნალების „Journal of Dynamical
and Control Systems“ და „Journal of Mathematical Sciences“ დამფუძნებელი (1993 წ.) და
მთავარი რედაქტორი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პერიოდული ჟურნალის – „თანამედროვე მათემატიკა და მისი გამოყენებები“ (გამოდის
ინგლისურ ენაზე გამომცემლობა Springer-ში) მთავარი რედაქტორი.

აკადემიკოსი ხვედრი ინასარიძე
გრძელდებოდა მუშაობა ჰომოლოგიური ალგებრის აქტუალურ საკითხზე –
„გამმა-ჯგუფების გაფართოებები და მათთან დაკავშირებული ჰომოლოგია და კოჰომოლოგია“.
ჯვარედინი გამმა-მოდულების კატეგორიაში აგებულია ჯვარედინი გამმამოდულის გაფართოებათა აბელური ჯგუფი კოეფიციენტებით ჯვარედინად ეკვივარიანტულ გამმა-მოდულში. ამ მიმართულებით მიღებულ სხვა შედეგებთან ერთად
სტატია წარდგენილ იქნება დასაბეჭდად.
აკად. ხ. ინასარიძე ხელმძღვანელობს ორ მათემატიკურ ჟურნალს „Journal of
Homotopy and Related Structures” და „Tbilisi Mathematical Journal”, რომელთაგან პირველი იბეჭდება გერმანიაში, ხოლო მეორე ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
აკად. ხ. ინასარიძე მონაწილეობდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო
ფონდის გრანტით დაფინანსებული პროექტის – „ჰომოტოპიური და კატეგორიული
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ალგებრა, ალგებრული ობიექტების ჰომოლოგიები და ალგებრული K-თეორია”
(FR/189/5-113/14, 2015-2018) – შესრულებაში.

აკადემიკოსი ივანე კიღურაძე

სტატიები
1) „Oscillation properties of higher-order sublinear differential equations“ („მაღალი
რიგის ქვეწრფივი დიფერენციალური განტოლებების ოსცილაციური თვისებები“)
(თანაავტორობით; Differentsial’nye Uravneniya 54 (2018), №12, 1589-1603, რუსულ
ენაზე; translation in Differential Equations 54 (2018), №12, 1545-1559, ინგლისურ ენაზე).
ოპტიმალურადაა აღწერილი მაღალი რიგის ქვეწრფივ არაავტონომიურ ჩვეულებრივ დიფერენციალურ განტოლებათა კლასები, რომელთაც, სათანადოდ, გააჩნია
ე. წ. A და B თვისებები და ასეთი განტოლებებისთვის დამტკიცებულია თეორემები
რხევად ამონახსნთა მრავალპარამეტრიანი ოჯახის არსებობის შესახებ.
2) „Some optimal conditions for the solvability and unique solvability of the two-point
Neumann problem“ („ნეიმანის ორწერტილოვანი ამოცანის ამოხსნადობისა და ცალსახად ამოხსნადობის ოპტიმალური პირობები“) (თანაავტორობით; Mem. Differ. Equ.
Math. Phys. 75 (2018), 115-128, ინგლისურ ენაზე).
მეორე რიგის ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებებისათვის დადგენილია ნეიმანის სასაზღვრო ამოცანის ამოხსნადობისა და ცალსახად ამოხსნადობის
არაგაუმჯობესებადი საკმარისი პირობები.
3) „Oscillation criteria for higher order sublinear delay differential equations“ („რხევადობის კრიტერიუმი მაღალი რიგის დაგვიანებულარგუმენტიანი ქვეწრფივი დიფერენციალური განტოლებებისთვის“) (თანაავტორობით; Researches in Mathematics and
Mechanics 23 (2018), no. 1(31), 130-137, ინგლისურ ენაზე ).
დაგვიანებულარგუმენტიან ქვეწრფივ დიფერენციალურ განტოლებათა გარკვეული კლასისთვის დადგენილია წესიერ ამონახსნთა რხევადობის კრიტერიუმი.
აკად. ი. კიღურაძემ მონაწილეობა მიიღო ოთხი საერთაშორისო სამეცნიერო
ფორუმის მუშაობაში, სადაც წაიკითხა მოხსენებები:
– „ორწერტილოვანი სასაზღვრო ამოცანები მაღალი რიგის სინგულარული
დიფერენციალური განტოლებებისთვის“ (ჩეხეთ-საქართველოს ვორქშოფი სასაზღვრო ამოცანების შესახებ WBVP-2018, ბრნო, ჩეხეთი).
– „არაავტონომიურ ქვეწრფივ დიფერენციალურ განტოლებათა ოსცილაციური
თვისებები“ (XVIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია დიფერენციალურ განტოლებებში „Erugin’s Readings‘‘ – 2018, გროდნო, ბელარუსი).
– „წონიანი საწყისი ამოცანა მაღალი რიგის ჩვეულებრივი დიფერენციალური
განტოლებებისთვის ძლიერი სინგულარობებით“ (მეშვიდე საერთაშორისო ვორქშოფი _ „კონსტრუქციული მეთოდები არაწრფივი სასაზღვრო ამოცანებისთვის”, მიშკოლცი, უნგრეთი).
– „დირიხლეს ამოცანა მეორე რიგის არსებითად სინგულარული დიფერენციალური განტოლებებისთვის“ (საერთაშორისო ვორქშოფი დიფერენციალურ განტოლებათა თვისებრივ თეორიაში – QUALITDE-2018, ორგანიზებული ა. რაზმაძის
მათემატიკის ინსტიტუტის დიფერენციალური განტოლებების განყოფილების მიერ,
რომელიც მიეძღვნა ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
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დაარსებიდან 100 წლისთავს (თბილისი). ი. კიღურაძე გახლდათ ამ ვორქშოფის საპროგრამო კომიტეტის თავმჯდომარე.
გრძელდებოდა აკად. ი. კიღურაძის თანამშრომლობა საზღვარგარეთის რიგ
სამეცნიერო დაწესებულებებთან და ცალკეულ მეცნიერებთან.
იგი იყო მიწვეული მომხსენებელი ჩეხეთის მეცნიერებათა აკადემიის მათემატიკის ინსტიტუტის ბრნოს ფილიალისა და ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის
ინსტიტუტის დიფერენციალური განტოლებების განყოფილების მიერ ორგანიზებული ჩეხეთ-საქართველოს ვორქშოპისა სასაზღვრო ამოცანების შესახებ (CzechGeorgian Workshop on Boundary Value Problems – WBVP-2018, ბრნო, ჩეხეთი);
აკად. ი. კიღურაძე იყო საერთაშორისო სამეცნიერო კომიტეტის წევრი და პლენარული მომხსენებელი საერთაშორისო კონფერენციისა „ერუგინის წაკითხვები –
2018” (XVIII International Scientific Conference on Differential Equations „Erugin’s
Readings – 2018”, გროდნო, ბელარუსი);
იგი იყო საპროგრამო კომიტეტის წევრი და პლენარული მომხსენებელი მეშვიდე საერთაშორისო ვორქშოპი-2018-ისა “კონსტრუქციული მეთოდები არაწრფივი
სასაზღვრო ამოცანებისთვის” (Seventh International Workshop-2018, Constrictive Methods for Non-Linear Boundary value problems, მიშკოლცი, უნგრეთი).
აკად. ი. კიღურაძე, როგორც სარედაქციო კოლეგიის წევრი, თანამშრომლობდა
უცხოურ სამეცნიერო ჟურნალებთან: Boundary Value Problems, Fasciculi Mathematici,
Functional Differential Equations, Nonlinear Oscillations, Researches of Mathematics and
Mechanics.

აკადემიკოსი ვახტანგ კოკილაშვილი

სტატიები
1) „Nonlinear harmonic analysis of integral operators in weighted grand Lebesque
spaces and applications” („ინტეგრალური ოპერატორების არაწრფივი ჰარმონიული
ანალიზი წონიან გრანდ ლებეგის სივრცეში და გამოყენებები“) (თანაავტორობით;
Ann. Funct. Anal. 9(2018), №3, 413-425, გამომც. Duke University Press; ინგლისურ ენაზე).
დადგენილია განზოგადებულ წონიან გრანდ ლებეგის სივრცეში კოშის სინგულარული ინტეგრალური ოპერატორის შემოსაზღვრულობის კრიტერიუმი. ერთდროულად, წონათა წყვილზე და გაწრფევად წირზე დამტკიცებულია იმის აუცილებელი და საკმარისი პირობა, რომ კოშის სინგულარული ინტეგრალით გაჩენილი
ინტეგრალური ოპერატორი იყოს შემოსაზღვრული ნებისმიერი შემოსაზღვრული
ზომადი ფუნქციების მიმართ განსაზღვრულ წონიან გრანდ ლებეგის სივრცეში.
დახასიათებულია ერთდროულად როგორც სუსტი, ასევე, ძლიერი უტოლობები.
ანალოგიური პრობლემა განხილულია კვაზიმეტრიკულ ზომიან სივრცეზე განსაზღვრული კალდერონ-ზიგმუნდის სინგულარული ინტეგრალებისა და გაწრფევად
წირებზე განსაზღვრული მაქსიმალური ფუნქციებისათვის. მიღებული შედეგები
გამოყენებულია ანალიზური ფუნქციებისათვის რიმანის სასაზღვრო ამოცანის ამოხსნისათვის კოშის ტიპის ინტეგრალთა კლასში, რომელთა სიმკვრივეები არის განზოგადებული წონიანი გრანდ ლებეგის სივრცეებიდან. დადგენილია ამოხსნადობის
აუცილებელი და საკმარისი პირობა, ამოხსნადობის შემთხვევაში ამონახსნები აგებულია ცხადი სახით.
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2) „Necessary and sufficient conditions for weighted boundedness of integral transform
defined on product spaces in generalized grand Lebesgue spaces“ („ნამრავლიან სივრცეებზე
განსაზღვრული ინტეგრალური გარდაქმნების წონიანი შემოსაზღვრულობის აუცილებელი და საკმარისი პირობები ზომად ფუნქციათა მიმართ გრანდ ლებეგის სივრცეებში“) (თანაავტორობით; საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე,
ტ. 12, №1, 7-11, ინგლისურ ენაზე).
დადგენილია წონიანი შემოსაზღვრულობის კრიტერიუმები ისეთი ინტეგრალური გარდაქმნებისათვის, როგორიცაა ძლიერი მაქსიმალური ფუნქციები და
ჯერადი ჰილბერტის გარდაქმნები გრანდ ლებეგის წონიან სივრცეებში ზომადი ფუნქციების მიმართ. მოცემულია როგორც სუსტი, ასევე ძლიერი წონიანი უტოლობების
დახასიათება. განხილულია ორივე შემთხვევა, როცა სივრცის ნორმების განსაზღვრაში წონებს სხვადასხვა პოზიციები უკავიათ.
3) სტიპენდიატ ალექსანდრე მესხთან თანაავტორობით. „One-sided operators in grand variable exponent Lebesgue spaces“ („ცალმხრივი ოპერატორები ცვლადმაჩვენებლიან გრანდ ლებეგის სივრცეებში“) (Zeitschrift fur Analisis and ihre Anwendungen, 37(2018), Europian Math. Soc. Publishing House, 24 გვ., ინგლისურ ენაზე).
დამტკიცებულია ცალმხრივი ინტეგრალური ოპერატორების (ცალმხრივი
მაქსიმალური ფუნქციების, ცალმხრივი კალდერონ-ზიგმუნდის ოპერატორებისა და
ცალმხრივი წილადური ინტეგრალების) შემოსაზღვრულობა გრანდ ცვლადმაჩვენებლიან სივრცეებში. სივრცეთა მაჩვენებელზე პირობა უფრო სუსტია, ვიდრე
საყოველთაოდ მიღებული ლოგ ჰელდერის პირობა.
4) სტიპენდიატ ალექსანდრე მესხთან თანაავტორობით. „Sharp weighted
bounds for fractional integrals via the two-weigh theory” („დაზუსტებული წონიანი
შეფასებები წილადური ინტეგრალებისათვის ორწონიანი თეორიის საშუალებით“
(Duke University Press; Banach J. Math. Analysis, 12(2018) №3, 673-692, ინგლისურ ენაზე).
ერთგვაროვან სივრცეზე განსაზღვრული დადებითგულიანი ინტეგრალური
გარდაქმნებისათვის დადგენილია დაზუსტებული წონიანი ნორმის უტოლობები.
ანალოგიური პრობლემა ამოხსნილია ცალმხრივი წილადური ინტეგრალებისათვის.
მიღებული წონიანი ნორმის შეფასებები არის შერეული ტიპის. ამოცანა ამოხსნილია
დადებითგულიანი ინტეგრალური ოპერატორების ორწონიან თეორიაში მიღებულ
შედეგებზე დაყრდნობით. როგორც კერძო შემთხვევა, გამოყვანილია დაზუსტებული
შეფასებები მაკენჰაუპტის ტერმინებში.
5) სტიპენდიატ ალექსანდრე მესხთან თანაავტორობით. „Extrapolation
results in grand Lebesgue spaces defined on product sets“ („ექსტრაპოლაცია ნამრავლიან
სიმრავლეებზე განსაზღვრულ გრანდ ლებეგის სივრცეებში“ (Springer, Positivity,
22(2018), 1143-1163, ინგლისურ ენაზე).
დადგენილია ექსტრაპოლაციის თეორემები ნამრავლიან სივრცეებზე, სადაც ეს
სივრცეები ზომიანი კვაზიმეტრიკული სივრცეებია გაორმაგების პირობით. აღნიშნული შედეგებიდან გამოყვანილია ახალი ერთწონიანი უტოლობები კალდერონზიგმუნდის ძლიერი მაქსიმალური და ნამრავლგულიანი პოტენციალებისათვის.
6) სტიპენდიატ ალექსანდრე მესხთან თანაავტორობით. „Extrapolation in
grand Lebesgue spaces with A weights” („ექსტრაპოლაცია გრანდ ლებეგის სივრცეებში
A წონებით“ (გამომც. Pleadis, Mathematical Notes, 104(2018), no.4, 518-529, ინგლისურ
ენაზე).
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დადგენილია ექსტრაპოლაცია A კლასის წონებით გრანდ ლებეგის სივრცეებში. აღნიშნული სივრცეები განსაზღვრულია ერთგვაროვანი სივრცეების ნამრავლებზე. დადგენილი დებულებებიდან გამოყვანილია ახალი ერთწონიანი უტოლობები A წონებით ჰარმონიული ანალიზის ფუნდამენტური ინტეგრალური
ოპერატორებისათვის.
აკად. ვ. კოკილაშვილმა მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო სამეცნიერო
ფორუმების მუშაობაში და გააკეთა მოხსენებები:
– პლენარული მოხსენება „ინტეგრალური ოპერატორები სრულად ზომად
წონიან გრანდ ლებეგის სივრცეებში და გამოყენებები“ (საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი);
– „რიმანის სასაზღვრო ამოცანა ოსცილებადი კოეფიციენტებით“ (მათემატიკოსთა საერთაშორისო კონგრესი (ICM-2018), რიო დე ჟანეირო, ბრაზილია).
გრძელდებოდა აკად. ვ. კოკილაშვილის საერთაშორისო კონტაქტები პროფესორ ა. ფიორენცასთან (ნეაპოლი, იტალია), ვ. გოლდშტეინთან (ისრაელი), ო. ბესოვთან (რუსეთი, ვ. სტეკლოვის სახ. მათემატიკის ინსტიტუტი), ს. სამკოსთან (ალვაგრეს
უნივერსიტეტი, პორტუგალია), ვ. მაზიასთან (ლინჩოპინგის უნივერსიტეტი, შვედეთი).
იგი მიწვეული იყო პოზნანის ადამ მიცკევიჩის უნივერსიტეტის მათემატიკისა
და კომპიუტერული მეცნიერების ფაკულტეტზე, სადაც გააკეთა მოხსენება და
პროფესორ მასტილოსთან ერთად ჩაატარა ერთობლივი სამეცნიერო კვლევები.
მიღებული შედეგები გადაცემულია დასაბეჭდად 2 იმპაქტ ფაქტორიან ჟურნალში.
აკად. ვ. კოკილაშვილმა ორგანიზება გაუკეთა მათემატიკისა და ფიზიკის
განყოფილების გაფართოებულ სხდომაზე პროფესორ მარია ალესანდრა რაგუზას
(კატანიის უნივერსიტეტი, იტალია) მოხსენებას.
იგი იყო სტატიების რეცენზენტი უცხოური ჟურნალებიდან – „Mathematische
Nachrichten”, „Brazilian Mathematical Journal”, „Math. Methods in Applied Sciences” .
აკად. ვ. კოკილაშვილმა გასწია ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის
შრომების (Transaction of A. Razmadze Mathematical Institute) მთავარი რედაქტორობა.
გამოიცა ჟურნალის 172-ე ტომის სამი ნომერი. რეცენზირების შედეგად ჟურნალი
ჩართულ იქნა „Scopus”-ის ბაზაში.
აკად. ვ. კოკილაშვილმა დაწერა რეცენზია გ. ონიანის ქართულენოვან სახელმძღვანელოზე „ნამდვილი ანალიზის საფუძვლები“. მან ორი შრომა წარადგინა
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ჟურნალ მოამბეში გამოსაქვეყნებლად.
იგი აგრძელებდა მათემატიკისა და ფიზიკის განყოფილებასთან არსებული
მათემატიკის დარგობრივი კომისიის ხელმძღვანელობას და ჩაატარა შესაბამისი
სამუშაო.

აკადემიკოსი გიორგი ჩაგელიშვილი

სტატიები
1) „Active modes and dynamical balances in MRI turbulence of Keplerian disks with a
net vertical magnetic field“ („აქტიური მოდები და დინამიკური ბალანსები ჯამური
ვერტიკალური მაგნიტური ველის მქონე კეპლერული დისკოების მაგნიტობრუნვით
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ტურბულენტობაში“) (თანაავტორობით; Astrophysical Journal, 2018, 866, 134, 22 გვ.,
ინგლისურ ენაზე)
შესწავლილია დინამიკური ბალანსები ვერტიკალურ მაგნიტურ ველიან მაგნიტობრუნვითი არამდგრადობის (მბა) ტურბულენტობაში კეპლერულ ასტროფიზიკურ დისკოებში. ტურბულენტობის დინამიკის ფურიე სივრცეში ანალიზის დროს
იდენტიფიცირებულია ტურბულენტობის დამახასიათებელი სამი ტიპის აქტიური
მოდა. ეს მოდები მდებარეობს ფურიე სივრცის მცირე ტალღური რიცხვების არეში,
რომელიც განსაზღვრულია როგორც ტურბულენტობის „სასიცოცხლო არე“. ეს
აქტიური მოდებია: (ა) უმცირესი ვერტიკალური რიცხვის მქონე, დისკის სიბრტყეში
ერთგვაროვანი „არხული მოდა“ (the channel mode); (ბ) უმცირესი რადიალური
რიცხვის მქონე, აზიმუტალური და ვერტიკალური მიმართულებით ერთგვაროვანი
„ზონალური დინების მოდა“ (the zonal flow mode); (გ) „დანარჩენი მოდები“ (the rest
modes). ამ უკანასკნელს, რიგ შრომებში, პარაზიტულ მოდებსაც უწოდებენ. „დანარჩენ
მოდებს“ ქმნიან ტურბულენტობის სასიცოცხლო არის ის ჰარმონიკები, რომლებიც
რაღაც (თუნდაც მცირე) დროის განმავლობაში აღწევენ მაქსიმალური სპექტრალური
ენერგიის 50%-ზე მეტს. ინდივიდუალურად „დანარჩენი მოდების“ ენერგია ვერ
აღწევს „არხული“ და „ზონალური დინების“ მოდების ენერგიის სადარ მნიშვნელობას. მაგრამ რიცხობრივი სიმრავლის გამო, „დანარჩენი მოდების“ ერთობლიობა
„არხულ“ და „ზონალური დინების“ მოდებზე დომინირებს. ზემოთ კლასიფიცირებული სამი ტიპის მოდა წარმოადგენს ტურბულენტობის დინამიკის წარმმართველს – წრფივი და არაწრფივი პროცესების ხარჯზე მათი დინამიკა ურთიერთბმულია. წრფივი პროცესები წარმოადგენს დისკის დინების „არამოდალურობით“
მოდიფიცირებულ კლასიკურ მბა-ს. ძირითად არაწრფივ პროცესს წარმოადგენს
განივი (და არა პირდაპირი და უკუ) კასკადი, ანუ, შეშფოთებათა მოდების ენერგიის
განივად _ ტალღური ვექტორის კუთხეების მიმართ – გადატანა. „არხული მოდა“
განიცდის ეპიზოდურ „აფეთქებებს“ (bursts), რომელთაც უზრუნველყოფს მბა-ით
განპირობებული წრფივი ზრდა. რაც შეეხება არაწრფივ პროცესებს, ისინი, ძირითადად, წინააღმდეგობას უწევენ ამ ზრდას, გადაანაწილებენ რა „არხული მოდის“
ენერგიას „დანარჩენ მოდებში“. რაც შეეხება „ზონალური დინების მოდას“, მას არა
აქვს წრფივი ენერგიის წყარო და ენერგეტიკულად საზრდოობს მხოლოდ „დანარჩენი
მოდების“ არაწრფივი გაბნევებით.
2) „A new class of edge baroclinic waves and the mechanism of their generation“
(„სასაზღვრო ბაროკლინური ტალღების ახალი კლასი და მათი გენერაციის მექანიზმი“) (თანაავტორობით; Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics, 2018, 54, 305, 8
გვერდი, ინგლისურ ენაზე).
სასაზღვრო ბაროკლინური ტალღები გენერირდება ვერტიკალური წანაცვლების გეოსტროფიულ დინებებში მყარი ზედაპირის მახლობლად. შეისწავლება
ბაროკლინური ტალღების ახალი კლასი პოტენციალური გრიგალის წრფივი განაწილებით ჰორიზონტალური და ვერტიკალური წანაცვლების დინებებში. ნაჩვენებია,
რომ ჰორიზონტალური წანაცვლება განაპირობებს ტალღების ახალი ტიპის დინამიკის გაჩენას, ვერტიკალური მასშტაბის დროზე დამოკიდებულებას და სტაციონარული ან ბლოკირებული ტალღების გენერაციის შესაძლებლობას. დინების ჰორიზონტალური წანაცვლება განაპირობებს საწყისი გრიგალური შეშფოთებებიდან
ბაროკლინური ტალღების გენერაციის მაღალ ეფექტურობას.
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3) „Aerodynamic sound of shear layer as outcome of non-modal instability“ („აეროდინამიკური ბგერა წანაცვლებით ფენებში როგორც არამოდალური არამდგრადობის
შედეგი“) (თანაავტორობით; Phys. Rev. Fluids, 2018, 14 გვერდი, ინგლისურ ენაზე).
წარდგენილია გამოსაქვეყნებლად.
შრომის მიზანია დაასაბუთოს წანაცვლებითი ნაკადის წრფივი ოპერატორების
„არანორმალურობის“ (non-normality) მნიშვნელობა დროში განვითარებადი წანაცვლებითი ფენების აკუსტიკური ტალღის ფორმირების პროცესში.
აკად. გ. ჩაგელიშვილი ფუნდამენტური კვლევების საგრანტო პროგრამის ფარგლებში მონაწილეობს რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის - „სუბკრიტიკული მაგნეტოჰიდროდინამიკური ტურბულენტობის ანიზოტროპიული ბუნება პლაზმის გლუვ წანაცვლებით დინებებში“ - შესრულებაში (FR17-107, 27.12.2017-26.12.2020).

აკადემიკოსი ნოდარ ცინცაძე

სტატიები

1) „Jeans Anisotropic Instability“ („ჯინსის ანიზოტროპიული არამდგრადობა“
(თანაავტორობით; Phys. of Plasmas, 25, 073705, ინგლისურ ენაზე).
პირველადაა ნაჩვენები, თუ რატომ არის გალაქტიკები სხვადასხვა ფორმის.
მათემატიკურად დადგენილია ანიზოტროპიის მიზეზები.
2) „Raman and Brilloun Scattering instabilities transverse electromagnetic waves in
degenerate electron-ion plasmas“ („ელექტრომაგნიტური ტალღების რამანისა და ბრილუენის გაფანტვის არამდგრადობა გადაგვარებულ ელექტრონულ-იონურ პლაზმაში“ (თანაავტორობით; Phys. of Plasmas, 25, 093302, ინგლისურ ენაზე).
დეტალურადაა შესწავლილი განივი ელექტრომაგნიტური რამანისა და ბრილუენის გაფანტვის დროს გადაგვარებული ელექტრონულ-იონური პლაზმის არამდგრადობები, რასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს თანამედროვე ტექნოლოგიებისათვის.
3) „Nonlinear ion acustic waves in a relativistic degenerate plasma with Landau
diamagnetism and electron trapping“ („არაწრფივი იონური აკუსტიკური ტალღები
რელატივისტურ გადაგვარებულ პლაზმაში ლანდაუს დიამაგნიტური და ჩაჭერილი
ელექტრონების გათვალისწინებით“) (თანაავტორობით; Europ.Phys.J.D, 72, 192, ინგლისურ ენაზე).
განხილულია იონური ბგერის არაწრფივი გავრცელების მექანიზმი რელატივისტურ გადაგვარებულ პლაზმაში იმ შემთხვევაში, როცა ლანდაუს დიამაგნეტიზმი
მნიშვნელოვანია და ელექტრონები ჩაჭერილი არიან. დეტალურად არის შესწავლილი
სოლიტონების ფიზიკა სხვადასხვა მაგნიტური ველისა და პლაზმის პარამეტრების
დროს. შესწავლილი და გრაფიკულად დადგენილია, თუ როგორ იცვლება არაწრფივი
ტალღების პარამეტრები.
4) „Soliton in normal Fermi Liquid“ („სოლიტონი ნორმალურ ფერმის სითხეში“)
(თანაავტორობით; J.Low Temp. Phys., V45,N1, 117-120, ინგლისურ ენაზე).
შესწავლილია არაწრფივი მოვლენები ფერმის სითხეში, კერძოდ, ნაჩვენებია,
რომ კვანტური ეფექტის გამო სასრული ამპლიტუდის დროს ხდება კორტევეგა დე
ვრიზის სოლიტონის შექმნა. ამ ეფექტის დასადგენად გამოყენებულია ავტორების
მიერ მიღებული კვანტური კინეტიკური განტოლებები.
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2018 წელს აკად. ნ. ცინცაძეს მიენიჭა ნ. ბოგოლიუბოვის სახელობის თეორიული ფიზიკის ინსტიტუტის (კიევი, უკრაინა) საპატიო დოქტორის წოდება.
შესაბამისი დიპლომი გადასცეს ინსტიტუტში ჩატარებულ სპეციალურ სხდომაზე,
სადაც ნ. ცინცაძე წარსდგა ვრცელი საინაუგურაციო მოხსენებით.

აკადემიკოსი ალექსანდრე ხარაზიშვილი

სტატიები

1) „On some classes of negligible subsets of the Euclidean plane“ („ევკლიდური
სიბრტყის უგულებელყოფადი ქვესიმრავლეების ზოგიერთი კლასის შესახებ“) (Georgian Mathematical Journal, v. 25, n. 1, 41-46, ინგლისურ ენაზე).
შესწავლილია ევკლიდური სიბრტყის უგულებელყოფადი (ზომის თეორიის
თვალსაზრისით) სიმრავლეების ყოფაქცევა და მისი დამოკიდებულება სიბრტყის
აფინურ (კერძოდ, იზომეტრიულ) გარდაქმნათა ამოსავალ ჯგუფზე.
2) „A note on the uniqueness property for Borel G-measures“ („შენიშვნა ბორელის Gზომების ერთადერთობის თვისების შესახებ“) (Real Analysis Exchange, v. 43, n. 1, 223234, ინგლისურ ენაზე).
n-განზომილებიანი ევკლიდური სივრცის იზომეტრიულ გარდაქმნათა
GGჯგუფის ტერმინებში მიღებულია აუცილებელი და საკმარისი პირობა იმისათვის, რომ ამ სივრცეზე განსაზღვრული ბორელის G-ზომა იყოს ერთადერთი.
3) „A note on the Borel types of some small sets“ („შენიშვნა ზოგიერთი მცირე
სიმრავლის ბორელის ტიპების შესახებ“) (Georgian Mathematical Journal, v. 25, n. 3, 419426, ინგლისურ ენაზე).
კონტინუუმის ჰიპოთეზის (CH) გამოყენებით დამტკიცებულია, რომ არსებობს ნამდვილი რიცხვითი ღერძის ლუზინის ქვესიმრავლეების ისეთი ოჯახი,
რომლის წევრები წყვილ-წყვილად ბორელისეულად არასადარია და რომლის
სიმძლავრე კონტინუუმის სიმძლავრეზე მეტია.
4) „On groups of isometries of Euclidean space and associated invariant measures“
(„ევკლიდური სივრცის იზომეტრიების ჯგუფებზე და მათთან ასოცირებულ
ინვარიანტულ ზომებზე“) (Journal of Geometry, v. 109, ინგლისურ ენაზე).
დამტკიცებულია, რომ ევკლიდური სივრცის იზომეტრიების ყოველი ჯგუფი სავსებით განისაზღვრება ამ ჯგუფის მიმართ ინვარიანტულ ზომათა კლასის
მიერ. ანალოგიური შედეგი მიღებულია სივრცის აფინურ გარდაქმნათა ჯგუფებისათვის და მათთან ასოცირებული კვაზი-ინვარიანტული ზომებისათვის.
5) „On generalized measurability properties of certain projective sets“ („პროექციული
სიმრავლეების განზოგადებული ზომადობის თვისებების შესახებ“) (Bulletin of
TICMI, v. 22, n. 1, 59-64, ინგლისურ ენაზე).
ჰამელის ბაზისების ტექნიკის გამოყენებით შესწავლილია ევკლიდური სივრცის პროექციული ქვესიმრავლეების ზომადობის საკითხი ამ სივრცეზე მოცემულ
ინვარიანტულ (კვაზი-ინვარიანტულ) ზომათა გარკვეული კლასების მიმართ.
6) „Some remarks on the Steinhaus property for invariant extensions of the Lebesgue
measure“ („რამდენიმე შენიშვნა შტეინჰაუსის თვისების შესახებ ლებეგის ზომის
ინვარიანტული გაგრძელებებისათვის“) (European Journal of Mathematics, 2018, DOI:
10.1007/s40879-017-0211-z, ინგლისურ ენაზე).
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აგებულია ლებეგის ზომის ისეთი ინვარიანტული გაგრძელება, რომლისთვისაც დარღვეულია კლასიკური შტეინჰაუზის თვისება.
აკად. ა. ხარაზიშვილმა მონაწილეობა მიიღო ორი საერთაშორისო სამეცნიერო
ფორუმის მუშაობაში და წაიკითხა მოხსენებები:
– „შტეინჰაუზის თვისების შესახებ ლებეგის ზომის ინვარიანტული გაგრძელებებისათვის“ (46-ე ზამთრის სკოლა-კონფერენცია აბსტრაქტულ ანალიზში (სვრატკა, ჩეხეთის რესპუბლიკა);
– „ევკლიდური სიბრტყის 3-გაფერადების გეომეტრიულ-კომბინატორული
ასპექტები“ (III ვორქშოფი დისკრეტულ მათემატიკაში, თბილისი).
აკად. ა. ხარაზიშვილი მონაწილეობდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროექტის შესრულებაში (გრანტი #FR/116/5-100/14).
აკად. ა. ხარაზიშვილი არის შემდეგი ოთხი საერთაშორისო მათემატიკური
ჟურნალის რედკოლეგიის წევრი: Georgian Mathematical Journal, Journal of Applied Analysis, Applied Mathematics, Informatics and Mechanics, Naukovi Visti of the National Technical
University of Ukraine – Kyiv Polytechnic Institute.
2018 წელს ა. ხარაზიშვილი იყო ერთი დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი.

აკადემიკოსი გიორგი ჯანელიძე

სტატიები

1) „Frattini subobjects and extensions in semi-abelian categories“ („ფრატინის ქვეობიექტები და გაფართოებები ნახევრად-აბელურ კატეგორიებში”) (Bulletin of the
Iranian Mathematical Society 44, 2, 2018, 291-304, ინგლისურ ენაზე).
აგებულია ფრატინის თეორიის ზოგადი ვერსია, სადაც ჯგუფები შეცვლილია
ნახევრად აბელური კატეგორიის ობიექტებით.
2) „Infinitary addition, real numbers, and taut monads“ („უსასრულო შეკრება,
ნამდვილი რიცხვები და მჭიდრო მონადები”) (თანაავტორობით; Applied Categorical
Structures 26, 2018, 1047-1064, ინგლისურ ენაზე).
გრძელდება ავტორების მიერ ადრე განხილული უსასრულო-ადგილიანი შეკრების მქონე მონოიდების შესწავლა. იგი უკავშირდება ა. ტარსკის კარდინალურ
არითმეტიკას და განიხილება ე. წ. პარადოქსული ნამდვილი რიცხვების კონსტრუქციის მონადური განზოგადება.
3) „A note on Colebunders–Lowen–Rosiers monads“ („კოლებუნდერს-ლოვენროზიერს-ის მონადების შესახებ”) (Applied Categorical Structures 26, 2018, 1041-1046,
ინგლისურ ენაზე).
აღწერილია შეუღლებულ ფუნქტორთა წყვილები, რომლებიც წარმოქმნიან
სათაურში ხსენებული ავტორების მიერ აგებულ მონადებს.
4) „Some remarks on protolocalizations and protoadditive reflections“ („ზოგიერთი
შენიშვნა პროტოლოკალიზაციებისა და პროტოადიტიური რეფლექციების შესახებ”)
(თანაავტორობით; Journal of Algebra and Its Applications 17, 11, 2018, 1850207, 16 pp.,
ინგლისურ ენაზე).
მიღებულია სათაურში ხსენებული ფუნქტორთა კლასების ახალი თვისებები
და დადგენილია ახალი კავშირები უნივერსალური ალგებრისა და რადიკალთა
თეორიის კონსტრუქციებთან.
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საანგარიშო წელს აკად. გ. ჯანელიძემ მონაწილეობა მიიღო 4 სამეცნიერო
ფორუმის მუშაობაში და გააკეთა მოხსენებები:
– „რა არის ფაქტორიზაციის სისტემის გალუას თეორია?” (საერთაშორისო
სემინარი კატეგორიულ ალგებრაში, გარნიანო იტალია);
– „კარბონის მოდულარობის ეკვივალენტური განმარტებების შესახებ” (საერთაშორისო კონფერენცია _ „კატეგორიათა თეორია 2018”, პონტა დელგადა, პორტუგალია).
– „უწერტილო მოდელების თეორიისაკენ” (სამხრეთ აფრიკის მათემატიკური
საზოგადოების 61-ე კონგრესი, გრაჰამსტაუნი, სამხრეთ აფრიკა).
– „დაწევა პრედალაგებებისათვის: კავშირი ტოპოლოგიურ სივრცეებთან და
ლოკალებთან” (სამეცნიერო სემინარი უწერტილო ტოპოლოგიაში, კეიპტაუნი,
სამხრეთ აფრიკა).
აკად. გ. ჯანელიძე მონაწილეობდა 3 გრანტის შესრულებაში:
1. სამხრეთ აფრიკის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი A რეიტინგის
მქონე მკვლევრებისათვის;
2. სამხრეთ აფრიკის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი (CPRR UID98978);
3. კეიპტაუნის უნივესიტეტის ბლოკ-გრანტი.

აკადემიკოსი გიორგი ჯაფარიძე

სტატია

აკად. ალექსანდრე ნერსესიანთან თანაავტორობით. „Ground state phases
and quantum criticalities of one-dimensional Peierls model with spin-dependent signalternating potentials” („ერთგანზომილებიანი პაიერლსის მოდელის ძირითადი
მდგომარეობის ფაზური დიაგრამა და კვანტური კრიტიკული მახასიათებლები
სპინზე დამოკიდებული ნიშანცვლადი პოტენციალების პირობებში”)(გადაცემულია
დასაბეჭდად ჟურნალ Physical Review B-ში, ინგლისურ ენაზე).
შესწავლილია ერთგანზომილებიანი თანაზომადი პაიერლსის იზოლატორის
ძირითადი მდგომარეობის ფაზური დიაგრამა სპინზე დამოკიდებული ნიშანცვლადი
პოტენციალის ზემოქმედების პირობებში.
მომზადებულია და 2019 წელს ცალკე პუბლიკაციის ფორმატით გამოიცემა
აკად. გ. ჯაფარიძის, ლ. ჭელიძის, რ. შანიძის, შ. ლორთქიფანიძის, ი. მჭედლიშვილის
და თ. პატარაიას ორენოვანი (ინგლისურ-ქართული) გამოკვლევა „საქართველოს ფარგლებს გარეთ მომხდარი მასშტაბური ბირთვული კატასტროფის პირობებში საქართველოს მოსახლეობის რადიაციული დაზიანებისგან დაცვის უზრუნველმყოფი
სწრაფი რეაგირებისთვის სისტემის მზადყოფნის შეფასება და ამოცანები”.
გაანალიზებულია საქართველოს საზღვრებს გარეთ ბირთვული ენერგეტიკის
ობიექტებზე მომხდარი ბუნებრივი თუ ტექნოლოგიური კატასტროფის, ტერორისტული თუ სამხედრო მოქმედებების შედეგად წარმოქმნილი ბირთვული ავარიის
პირობებში საქართველოს ტერიტორიაზე მოხვედრილი რადიაციული ნარჩენების
დროული და სრულფასოვანი იდენტიფიცირებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის
დაცვის მიზნით განსახორციელებელ სავალდებულო ქმედებათა არსებული სისტემა.

27

ამგვარი ამოცანების გადაწყვეტისას ხაზგასმულია ევროგაერთიანების ქვეყნებში მიღებული სტანდარტების, ლოჯისტიკური მიდგომებისა და შესაბამისი საკანონმდებლო თუ სხვა ნორმატიული ხასიათის დოკუმენტების გათვალისწინების
აუცილებლობა.
აკად. გ. ჯაფარიძე საანგარიშო პერიოდში იყო ორი სადოქტორო (PhD) დისერტაციის საგამოცდო კომისიის წევრი უცხოეთში: ა) ტურინის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში (იტალია), სერენა ფაცინის დისერტაციაზე „არალოკალური წესრიგი ჰაბარდის ტიპის დაბალგანზომილებიან სისტემებში” და ბ) უტრეხტის უნივერსიტეტში
(ნიდერლანდები), ნატალია მენეზესის დისერტაციაზე „ველის კვანტური თეორია
კონდენსირებულ გარემოთა დაბალგანზომილებიან სისტემებში”.
აკად. გ. ჯაფარიძემ, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის დელეგაციის შემადგენლობაში, მონაწილეობა მიიღო უკრაინის ეროვნული მეცნიერებათა
აკადემიის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ საიუბილეო ღონისძიებებში (კიევი).
2019 წლის ივნისში, თბილისში, დიდი საერთაშორისო კონფერენციის ჩასატარებლად, აკად. გ. ჯაფარიძემ კოლეგებთან ერთად მოიპოვა ორი: ფოლკსვაგენის
ფონდისა და შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საკონფერენციო
გრანტი.
აკად. გ. ჯაფარიძე მონაწილეობდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო
ფონდის გრანტით დაფინანსებული პროექტის - FR/265/6-100/14 - შესრულებაში.
საანგარიშო წელს აკად. გ. ჯაფარიძის ხელმძღვანელობით ნაყოფიერად იმუშავა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებულმა
ატომური ენერგიისა და რადიაციული უსაფრთხოების პრობლემათა კომისიამ (იხ.
კომისიის ანგარიში 214-ე გვ.). 2019 წლიდან ეს კომისია იმუშავებს მათემატიკისა და
ფიზიკის განყოფილებასთან.

აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი ალექსანდრე კვინიხიძე

სტატია

1) „Renormalization-group analysis of electromagnetic couplings in the pionless effective field theory” („ელექტრომაგნიტურ ველთან ბმების რენორმალიზაციის ჯგუფის
ანალიზი ველის ეფექტურ თეორიაში“) (თანაავტორობით; European Physical Journal,
54 (2018) 216, ინგლისურ ენაზე).
ე. წ. „განტოლებების გაყალიბების მეთოდის“ გამოყენებით, რომელიც წარმოადგენს ელემენტარული ნაწილაკებისა და ბირთვების ფოტონებთან ურთიერთქმედებისა და მათი სტრუქტურის შესწავლის სისტემურ მიდგომას, პირველად იქნა
გამოყვანილი ველის ეფექტურ თეორიაში დენების აღმწერი რენორმ-ჯგუფის განტოლება. მიღებულია ამ განტოლების ამონახსნები, რომელთა საშუალებით აგებულია ნუკლონების ფოტონებთან ურთიერთქმედების აღმწერი დაკვირვებადი სიდიდეები.
2) „Electromagnetic form-factors of the pion-nucleon system“ („პიონ-ნუკლონური
სისტემის ელექტრომაგნიტური ფორმ-ფაქტორები“ (თანაავტორობით; arXiv:1810.
05447[nucl-th], მიღებულია გამოსაქვეყნებლად Physical Review-ში, ინგლისურ ენაზე).
ცხადი სახით არის გამოყვანილი სინათლის ნუკლონთან ურთიერთქმედების
შედეგად პი-მეზონის დაბადების ამპლიტუდა. შესაბამისი გამოსახულება კოვარიანტულია, აკმაყოფილებს ყალიბურ ინვარიანტობას, მუხტის შენახვის კანონს და
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უნიტარობის პირობას. ამპლიტუდაში შემავალი სიდიდეები აგებულია ველის კვანტური თეორიის მოთხოვნების სრული დაცვით.
აკად. წევრ-კორ. ა. კვინიხიძემ მონაწილეობა მიიღო საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენციაში (ბათუმი-თბილისი), სადაც წაიკითხა პლენარული მოხსენება: „სამნაწილაკოვანი განტოლებები ველის კვანტურ
თეორიაში“.
აკად. წევრ-კორ. ა. კვინიხიძე ერთთვიანი სამეცნიერო მივლინებით იმყოფებოდა ტენესის (აშშ) უნივერსიტეტში.
აკად. წევრ-კორ. ა. კვინიხიძე მონაწილეობს შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდის მიერ გაცემული 2 გრანტის დამუშავებაში:
1) „კირალური ეფექტური ველის თეორია სამი ნუკლონისთვის ზუსტად
გადანორმვად მიდგომაში“ (2015-2018, FR/417/6-100/14) _ როგორც ხელმძღვანელი;
2) „ვაინბერგის მოდიფიცირებული მიდგომა ბარიონ-ბარიონული ურთიერთქმედების SU(3) სექტორში“ (2017-2020, FR17_354) _ როგორც ძირითადი მონაწილე.

აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი ელიზბარ ნადარაია

სახელმძღვანელო
„სტოქასტური ფინანსური მათემატიკა I, დისკრეტული დრო“ (თანაავტორობით; გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 136 გვ.).
სახელმძღვანელო ეძღვნება ფინანსურ მათემატიკას და შედგება 15 ლექციისგან.
მოტანილია დისკრეტული დროის შემთხვევა. გადმოცემულია სტოქასტური ფინანსური მათემატიკის ალბათური საფუძვლები, ევროპული და ამერიკული ტიპის
ოფციონების ფასდადების თეორია ბინომური ფინანსური ბაზრის მოდელის შემთხვევაში. მოტანილია შუალედური და ძირითადი გამოცდების ნიმუშები და
ბილეთები ამოხსნებით. წიგნს თან ახლავს სათანადო სილაბუსი. სახელმძღვანელო
განკუთვნილია თსუ-ს მათემატიკისა და გამოყენებითი მათემატიკის საგანმანათლებლო პროგრამების მაგისტრანტებისათვის.

სტატიები

1) On Deviations between Kernel Type Estimators of a Distribution Density in p≥2
Independent Samples“ („განაწილების სიმკვრივის გულოვანი ტიპის შეფასებების გადახრათა შესახებ p≥2 დამოუკიდებელ შერჩევებში“ (თანაავტორობით; Comm. Statist.
Theory Methods 47 (2018), №2, 475-492, ინგლისურ ენაზე).
აგებულია თანხმობის ჰიპოთეზის შემოწმების ახალი კრიტერიუმი, რომელიც
დაფუძნებულია განაწილების სიმკვრივის გულოვანი ტიპის შეფასებების ინტეგრალური კვადრატული გადახრების ზღვარით განაწილებაზე. მოძებნილია აგებული
კრიტერიუმის ზღვარითი სიმძლავრე პიტმენის ტიპის დაახლოებადი ალტერნატივებისათვის.
2) „Об одном критерии однородности, основанном на квадратических уклонениях между ядерными оценками плотности распределения p≥2 независимых выборок“
(„ეთგვაროვნების ერთი კრიტერიუმის შესახებ, რომელიც დაფუძნებულია განაწილების სიმკვრივეზე კვადრატული გადახრების გულოვანი შეფასებების p≥2 დამოუკიდებელ შერჩევაში“) (თანაავტორობით; Teor. Veroyatn. Primen. 63(2018), №4, 654-668,
რუსულ ენაზე).
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განხილულია დამოუკიდებელ დაკვირვებათა p 2 სერიისათვის განაწილების
სახის შესახებ ჰიპოთეზის შემოწმების ამოცანა. ჰიპოთეზის შემოწმების თანხმობის
კრიტერიუმის სტატისტიკად შემოთავაზებულ იქნა განაწილების სიმკვრივის როზენბლატ-პარზენის გულოვან შეფასებათა ინტეგრალური კვადრატული გადახრა. მიღებულია ხსენებული სტატისტიკის ზღვარითი განაწილების კანონი. მოძებნილია პიტმენის აზრით დაახლოებადი ალტერნატივებისათვის კრიტერიუმის ასიმპტოტური
სიმძლავრე, ნაჩვენებია კრიტერიუმის მკაცრად ასიმპტოტური გადაუადგილებლობა.
3) „Professor Gvanji Mania (1918–1985)“ („პროფესორი გვანჯი მანია (1918-1985“)
(თანაავტორობით; ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი 172 (2018), №3, part A, 293298, ინგლისურ ენაზე).
გადმოცემულია გამოჩენილი ქართველი მათემატიკოსისა და პედაგოგის,
ქართული ალბათურ-სტატისტიკური სკოლის ფუძემდებლის, თსუ-ში ალბათობის
თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის კათედრის დამფუძნებლის, პროფესორ
გვანჯი მანიას ბიოგრაფიისა და სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობის მნიშვნელოვანი ასპექტები. განსაკუთრებული ადგილი ეთმობა პროფ. გვანჯი მანიას ძირითად სამეცნიერო რეზულტატებს, რომელთა მნიშვნელობა გამოკვეთილია მისი
თანამედროვე მსოფლიო დონის მეცნიერების გამონათქვამებში. აღნიშნულია მისი
ფასდაუდებელი ღვაწლი როგორც ქართული სამეცნიერო ცენტრების შექმნასა და
ფუნქციონირებაში, ისე ახალი სამეცნიერო კადრების მომზადების საშვილიშვილო
საქმეში.
4) „On the homogeneity test based on the kernel-type estimators of a distribution
density“ („განაწილების სიმკვრივის შეფასებებზე დაფუძნებული ერთგვაროვნების
კრიტერიუმის შესახებ“) (თანაავტორობით; ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი
172 (2018), №3, part A, 318-331, ინგლისურ ენაზე).
შესწავლილია ჩვენ მიერ აგებული ერთგვაროვნების კრიტერიუმის სიმძლავრის ასიმპტოტიკა პიტმანის ტიპის დაახლოებადი ალტერნატივებისათვის.
5) „On deviation between kernel-type estimators of a distribution density in some
independent samples“ („განაწილების სიმკვრივეთა შეფასებების ურთიერთ გადახრების
შესახებ მრავალ დამოუკიდებელ შერჩევებში“) (თანაავტორობით; Bull. TICMI
22 (2018), №1, 25-39, ინგლისურ ენაზე).
აგებულია ერთგვაროვნების ჰიპოთეზის შემოწმების კრიტერიუმი, რომლის
შესაბამისი სტატისტიკის ზღვარითი განაწილება თავისუფალია თეორიული განაწილებისაგან.
აკად. წევრ-კორ. ე. ნადარაიამ მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო და ადგილობრივი სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში და გააკეთა მოხსენებები:
– „პროფესორი გვანჯი მანია – 100“ (საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX
საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი-თბილისი);
– „რეგრესიის ფუნქციის გულოვანი შეფასების საშუალებით odd-ratio-ს შეფასების შესახებ“ (თსუ-ს ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის
მეექვსე სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი);
– „განაწილების სიმკვრივის ვოლვერტონ-ვაგნერის შეფასების შესახებ“ (თსუ-ს
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მეექვსე სამეცნიერო
კონფერენცია, თბილისი);
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– „ბერნულის რეგრესიის ფუნქციის არაპარამეტრული შეფასების შესახებ“
(თსუ-ს ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის
XXXII საერთაშორისო გაფართოებული სხდომები, თბილისი);
– „ერთგვაროვნების ერთი კრიტერიუმის შესახებ“ (საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი-თბილისი);
– „ვოლვერტონ-ვაგნერის ტიპის შეფასებაზე დაფუძნებული თანხმობის ზოგიერთი კრიტერიუმი განაწილების სიმკვრივისათვის“ (საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი-თბილისი);
– „On some goodness-of-fit tests based on Wolverton-Wagner type estimates of
distribution“ („ვოლვერტონ-ვაგნერის ტიპის შეფასებაზე დაფუძნებული ზოგიერთი
თანხმობის კრიტერიუმის შესახებ“) (საერთაშორისო კონფერენცია ალბათობის თეორიასა და მათემატიკურ სტატისტიკაში, მიძღვნილი პროფ. გვანჯი მანიას დაბადების
100 წლისთავისადმი, თბილისი; მესამე საერთაშორისო კონფერენცია „თანამედროვე
პრობლემები გამოყენებით მათემატიკაში“, მიძღვნილი ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 და ი. ვეკუას სახ. გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის 50 წლისთავისადმი, თბილისი);
– „About one goodness-of-fit test“ („ერთი თანხმობის კრიტერიუმის შესახებ“)
(სტოქასტური პროცესების სტატისტიკისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია, რომელიც ეძღვნებოდა ი. გიკმანის დაბადების 100 წლისთავს, კიევი, უკრაინა).

აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი ანზორ ხელაშვილი

სტატიები
1) „Hidrino states in Relativistic equations” („ჰიდრინო“ მდგომარეობები რელატივისტურ განტოლებებში“) (Georgian Electronic Scientific Journal (GESJ), №1(19),
07.01/2018).
აქსიალური სიმეტრიის მქონე პოტენციალებისთვის გამოკვლეულია, თუ რა
შემთხვევებში ხდება აუცილებელი დამატებითი ამოხსნები. მაგალითის სახით ნაჩვენებია, რომ აუცილებელია ჩატარდეს თვითშეუღლებული გაფართოების ოპერაცია
მაგნიტური კვანტური რიცხვის ნულოვანი მნიშვნელობისათვის. მიღებულია სათანადო საკუთარი მნიშვნელობების განტოლებები, რომლებშიც შემოსულია თვითშეუღლებული გაფართოების პარამეტრი. შესწავლილია ორთოგონალურობის საკითხი.
შესწავლილია ჰიდრინო მდგომარეობების საკითხი ფერმიონულ და მაღალი
სპინის მქონე ნაწილაკების რელატივისტურ განტოლებებში. ერთ- და ორნაწილაკოვან კლეინ-გორდონისა და კვაზიპოტენციური ტიპის განტოლებებში კულონური
ტიპის პოტენციალებისათვის ჩატარებულია თვითშეუღლებული გაფართოება. არანულოვანი სპინის მქონე ნაწილაკების ამოცანებში კი როგორც ორ, ასევე სამგანზომილებიან შემთხვევებში „ჰიდრინო“ მდგომარეობები არ წარმოიქმნება.
2) „Quantization in the Topological fields – Quantum Chiral versus Skyrme Model“
(„დაკვანტვა ტოპოლოგიურ მოდელებში _ კვანტური კირალური თეორია თუ სკირმის მოდელი“) (თანაავტორობით; საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის
„მოამბე“, ტ. 12, №3, 45-49, ინგლისურ ენაზე).
იმის გამო, რომ სკირმის მოდელის ლაგრანჟიანი და კირალური არაწრფივი
სიგმა მოდელი ერთსა და იმავე გამოსახულებას იძლევა სოლიტონის სტატიკური
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ენერგიისათვის (მასისათვის), ბუნებრივია ვივარაუდოთ, რომ მათი ამოხსნები
ერთმანეთის შემავსებელი იქნება. ნათქვამია, რომ არაწრფივი სიგმა მოდელი მთელ
რიგ ამოცანებში შეიძლება ჩაენაცვლოს სკირმის მოდელს. განიხილება კირალური
არაწრფივი მოდელის ვიბრაციული და ბრუნვის მოდების დაკვანტვით მოდიფიცირებული მოდელი. მისი ამოხსნები ვერ უზრუნველყოფს სოლიტონის სტაბილურობას. მაშინ, როცა პიონის მასური წევრის ჩართვა, ანუ კირალური სიმეტრიის ცხადი
დარღვევა აუმჯობესებს ჰამილტონიანის ყოფაქცევას, უჩნდება რა არატრივიალური
ქვედა ზღვარი. ეს გვაფიქრებინებს, რომ დაკვანტვის შემდეგ სოლიტონური ამოხსნები შეიძლება გახდეს სტაბილური. რაც შეეხება ნუკლონის მასის რიცხვით მნიშვნელობას, ის მიიღება ექსპერიმენტულ სიდიდეზე დაბალი. სტაბილურობიდან
გამომდინარე და იქიდან, რომ ლიტერატურაში ადრე განხილული პროფილური
ფუნქციები იძლეოდა ნუკლონის მასის მაღალ მნიშვნელობებს, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ არ არის გამორიცხული ისეთი პროფილური ფუნქციების არსებობა,
რომლებიც გააუმჯობესებს რიცხვით თანხვედრასაც.
3) „Some Quantum-Mechanical Relations in case of Singular Operators and Potentials”
(„ზოგიერთი კვანტურ-მექანიკური თანაფარდობა სინგულარული ოპერატორებისა
და პოტენციალების შემთხვევაში“) (ArXiv: 1806.01268, იბეჭდება ჟურნალში „Physica
Scripta”).
ნაჩვენებია, რომ ცენტრალური სიმეტრიის მქონე ოპერატორებისათვის და
პოტენციალებისათვის მოდიფიცირებას საჭიროებს კვანტურ მექანიკაში ცნობილი
ფუნდამენტური თეორემები. კერძოდ, მიღებულია მოდიფიცირებული ჰიპერვირიალური და ერენფესტის თეორემები, რომლებიც სწორად აღწერენ არსებულ მონაცემებს.
ამ ნაშრომის თეორიული ნაწილი მოხსენებულია ინდუსტრიულ გამოყენებებში კონტროლისა და ოპტიმიზაციის საკითხებისადმი მიძღვნილ მე-6 საერთაშორისო კონფერენციაზე (ბაქო, აზერბაიჯანი) და გამოქვეყნებულია კონფერენციის
კრებულში.
აკად. წევრ-კორ. ა. ხელაშვილი მონაწილეობდა ორი საგრანტო პროექტის
დამუშავებაში:
ა) შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი NDI-2016-26 –
„მრავალი სხეულის ამოცანები მესერზე“;
ბ) ფოლკსვაგენის ფირმის გრანტი – სადოქტორო პროგრამები საქართველოს,
სომხეთისა და ბონის (გერმანია) უნივერსიტეტების დოქტორანტებისათვის.
საანგარიშო წელს აკად. წევრ-კორ. ა. ხელაშვილი განაგრძობდა მათემატიკისა
და ფიზიკის განყოფილებასთან არსებული ფიზიკისა და ასტრონომიის დარგობრივი
კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობის შესრულებას და ჩაატარა შესაბამისი სამუშაო.
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აკადემიის სტიპენდიატი ალექსანდრე მესხი
ა. მესხი არის ფიზ.-მათ. მეცნ. დოქტ., ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი.

სტატიები
გამოქვეყნებულია 8 სტატია (ყველა იმპაქტ-ფაქტორის მქონე სამეცნიერო
ჟურნალებში), აქედან 4 აკად. ვ. კოკილაშვილთან თანაავტორობით (იხ. ვ. კოკილაშვილის ანგარიში, გვ. 20), აგრეთვე გამოაქვეყნა:
5) „Density, duality and preduality in grand variable exponent Lebesgue and Morrey
spaces“ („სიმკვრივე, დუალურობა და პრედუალურობა გრანდ ცვლადმაჩვენებლიან
მორის სივრცეებში“) (თანაავტორობით; Mediterranean J. Math. 15(3)(2018), ინგლისურ
ენაზე).
გამოკვლეულია ერთგვაროვანი ტიპის სივრცეზე განსაზღვრული გრანდ
ცვლადმაჩვენებლიანი ლებეგისა და მორის სივრცეების სტრუქტურული თვისებები.
კერძოდ, დამტკიცებულია, რომ

სივრცისა და ცვლადმაჩვენებლიანი მორის

სივრცის ჩაკეტვა გრანდ ცვლადმაჩვენებლიან მორის სივრცეში
ერთმანეთს ემთხვევა, თუ იმ სიმრავლის ზომა, რომლის მიმართაც ეს სივრცეები არის
განსაზღვრული, სასრულია. მიღებულია აღნიშნული კლასების ორი განსხვავებული
აღწერა. გამოკვლეულია გრანდ ცვლადმაჩვენებლიანი ლებეგის სივრცის დუალური
და პრედუალური სივრცეები.
6) „Central Calderon-Zygmund operators on Herz type Hardy spaces of variable
smoothness and integrability“ („ცენტრალური კალდერონ-ზიგმუნდის ოპერატორები
ჰერცის ტიპის ჰარდის სივრცეებში ცვლადი სიგლუვითა და ინტეგრებადობით“)
(თანაავტორობით; Annals of Functional Analysis, 9(2018), No.3, 310-321, ინგლისურ
ენაზე).
ატომური დაშლების გამოყენებით მიღებულია ცენტრული კალდერონ-ზიგმუნდის ოპერატორის შემოსაზღვრულობა ჰერცის ტიპის ჰარდის სივრცეებში ცვლადი სიგლუვითა და ინტეგრებადობით.
7) „On the Rellich inequality in $L^{p(x)}$ spaces“ („რელიხის უტოლობის შესახებ
$L^{p(x)}$ სივრცეში“) (თანაავტორობით; Georgian Mathematical Journal, 25(2018), №2,
207–216, ინგლისურ ენაზე).
განმტკიცებულია ერთგანზომილებიანი რელიხის უტოლობები ცვლადმაჩვენებლიან ლებეგის სივრცეებში მაჩვენებლებზე ლოგ ჰელდერის უწყვეტობის პირობის
ქვეშ.
8) „Interpolation of an analytic family of operators on variable exponent Morrey
spaces“ („ოპერატორთა ანალიზური ოჯახის ინტერპოლაცია ცვლადმაჩვენებლიან
მორის სივრცეებში“) (თანაავტორობით; Hiroshima Mathematical Journal, 48(2018), No.
3, HMJ48-3(2018), ინგლისურ ენაზე).
დამტკიცებულია სტეინის საინტერპოლაციო თეორემა წრფივ ოპერატორთა
ანალიზური ოჯახისათვის ცვლადმაჩვენებლიანი ლებეგის სივრციდან ცვლადმაჩვენებლიან მორის სივრცეში.
ა. მესხმა მონაწილეობა მიიღო მსოფლიო მათემატიკოსთა კონგრესის მუშაობაში (ICM2018, რიო დე ჟანეირო, ბრაზილია) და გააკეთა მოხსენება „რელიხის
უტოლობის შესახებ ცვლადმაჩვენებლიან ლებეგის სივრცეებში“.
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საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომაზე
ა. მესხმა წაიკითხა მოხსენება „არასტანდარტული ანალიზი მეტრიკულ სივრცეებზე.
გამოწვევები, პერსპექტივები“.
საანგარიშო წელს ა. მესხი იყო თანახელმძღვანელი უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის გამოყოფილი შოთა
რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტისა „ინტეგრალური ოპერატორები არასტანდარტულ ფუნქციურ სივრცეებში; ფურიეს ანალიზისა და ვეივლეტების
თეორიის ახალი ასპექტები’’ (DI-18-118).
ა. მესხი განაგრძობდა აქტიურ თანამშრომლობას საზღვარგარეთის სამეცნიერო
დაწესებულებებთან: ორჯერ (მაისსა და სექტემბერში) მიწვეული იყო პოზნანის
(პოლონეთი) ადამ მიცკევიჩის უნივერსიტეტში, სადაც მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სემინარებზე წაიკითხა მოხსენებები. პროფესორ მეჩისლავ მასტილოსთან ერთად ჩაატარა ერთობლივი კვლევები.
ნოემბერში, პროფესორ შუეს მიწვევით სტუმრობდა პეკინის ნორმალური
უნივერსიტეტის მათემატიკურ მეცნიერებათა სკოლას (ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა), სადაც გააკეთა მოხსენება. პროფ. შუესთან ერთად დაწყებულია ფეფერმანსტეინის ტიპის უტოლობების გამოკვლევა.
ა. მესხი არის საერთაშორისო ჟურნალების: „Transactions of A. Razmadze Mathematical Institute’’ (Elsevier) ერთ-ერთი მთავარი რედაქტორი; „Journal of Inequalities and
Applications’’ (Springer) ასოცირებული რედაქტორი; საერთაშორისო ჟურნალების:
„Commenatationes Mathematicae’’, „Journal of Mathematical Inequalities’’, „Universitas
Scientiarum’’, „Journal of the Prime Research in Mathematics’’, „Journal of Advances in
Mathematical Analysis and Applications’’, „Journal Nonlinear Sciences and Applications’’,
‘’Research and Reports on Mathematics’’ – სარედაქციო კოლეგიის წევრი.
ა. მესხმა შეფასება გაუკეთა ასოცირებული პროფესორის პოზიციაზე გამოცხადებულ კონკურსზე ერთ-ერთი კანდიდატის სამეცნიერო მოღვაწეობას (საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სკოლა, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი
(NURS), პაკისტანი). იგი იყო, აგრეთვე, რიფაფის საერთაშორისო უნივერსიტეტში
(ისლამაბადი, პაკისტანი) დაცული ორი სადოქტორო დისეტაციის (PhD) რეცენზენტი.
ა. მესხმა რეცენზირება გაუკეთა 10 საერთაშორისო ჟურნალიდან მიღებულ
სტატიებს.
საანგარიშო წელს მათემატიკისა და ფიზიკის განყოფილებამ ჩაატარა საერთო
კრების 9 სხდომა, რომლებზეც განხილული იყო 15 საკითხი. განიხილებოდა
განყოფილების წევრთა ინდივიდუალური ანგარიშები, საქართველოს საბიუჯეტო
სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებებისა და სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებლების შესაბამისი სამეცნიერო მიმართულებების მიერ 2017 წელს გაწეული სამეცნიერო მუშაობის შეფასებასთან დაკავშირებული საკითხები (ექსპერტების გამოყოფა,
მათი დასკვნა-რეცენზიების მოსმენა, საბოლოო შეფასებების დადგენა). განყოფილებამ შეიმუშავა კრიტერიუმები აკადემიაში ნამდვილი წევრების მორიგი არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით, განიხილა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები და თავისი შენიშვნები და
წინადადებები წარუდგინა აკადემიის პრეზიდიუმს. განყოფილებამ რეკომენდაცია
გაუწია აკად. ა. ხარაზიშვილის ახალ მონოგრაფიას „სიმრავლეთა თეორიის საწყისები.
ნაწ. 3“ აკადემიის დაფინანსებით გამოსაცემად და სხვ.
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2018 წლის დეკემბერში მათემატიკისა და ფიზიკის განყოფილებამ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ნამდვილ წევრებად აირჩია ფიზიკამათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორები, პროფესორები ალექსანდრე ნერსესიანი
(სპეციალობა – „ფიზიკა“) და ნოდარ კეკელიძე (სპეციალობა – „ექსპერიმენტული ფიზიკა“).
2018 წელს მათემატიკისა და ფიზიკის განყოფილების სწავლულ მდივნად
ახალი ვადით არჩეულ იქნა ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი ლამარა
გოგოლაური.
საანგარიშო წელს ნაყოფიერად იმუშავეს განყოფილებასთან არსებულმა მათემატიკის (თავმჯდომარე აკად. ვ. კოკილაშვილი) და ფიზიკისა და ასტრონომიის
(თავმჯდომარე აკად. წევრ-კორ. ა. ხელაშვილი) დარგობრივმა კომისიებმა; ამ კომისიის წევრების, აგრეთვე, მოწვეული ექსპერტების რეცენზიებისა და დასკვნების საფუძველზე იქნა შეფასებული 2017 წელს საქართველოს სამეცნიერო-კვლევით საბიუჯეტო დაწესებულებებში მათემატიკისა და ფიზიკის მიმართულებით შესრულებული სამუშაოები.
საანგარიშო წლის მაისში განყოფილებამ ჩაატარა აკადემიკოს ვაგან მამასახლისოვის დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სხდომა.
2018 წლის დეკემბერში ჩატარდა აკადემიკოს ირაკლი გვერდწითელის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სხდომა, მომზადდა და გამოიცა
ბროშურა „გამოჩენილი მეცნიერი ფიზიკოსი, მეცნიერების ორგანიზატორი და
საზოგადო მოღვაწე ი. გვერდწითელი“ (რუსულ ენაზე).
ილია ვეკუას სახელობის პრემია ნაშრომთა ციკლისათვის „მათემატიკური
ფიზიკის ზოგიერთი სასაზღვრო ამოცანა არეებში არაგლუვი საზღვრით“ მიენიჭა
თსუ-ს ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის თანამშრომლებს როლანდ
დუდუჩავასა და თენგიზ ბუჩუკურს.
საანგარიშო წელს განყოფილების საერთო კრებამ მიიღო გადაწყვეტილება
გიორგი ჭოღოშვილის სახელობის სააკადემიო პრემიის დაარსების შესახებ და ამის
თაობაზე შუამდგომლობა აღძრა აკადემიის პრეზიდიუმის წინაშე.
მათემატიკისა და ფიზიკის განყოფილების ტრადიციულ სემინარზე წაკითხულ
იქნა 2 მოხსენება:
1. „ვარიაციათა აღრიცხვის ფუნქციონალებისა და რეგულარობის თეორიის
შესახებ“ (მარია ალესანდრა რაგუზა, კატანიის უნივერსიტეტი, იტალია);
2. „მათემატიკური ფიზიკის ზოგიერთი სასაზღვრო ამოცანა არეებში არაგლუვი
საზღვრით“ (როლანდ დუდუჩავა, თენგიზ ბუჩუკური, თსუ-ს ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი).
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დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა
განყოფილება
დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა განყოფილებაში 2019 წლის 1 იანვრისათვის გაერთიანებული იყო აკადემიის 7 წევრი, მათ შორის, 4 აკადემიკოსი და 3
წევრ-კორესპონდენტი; 1 სტიპენდიატი.
განყოფილების წევრებმა 2018 წელს გამოაქვეყნეს 3 წიგნი და 22 სამეცნიერო
სტატია.

აკადემიკოსი ერეკლე გამყრელიძე

სტატია
1) აკად. დ. შენგელიასთან თანაავტორობით. „Petrology, Geochemistry and
formation conditions of pre-Alpine metabasites of the Loki crystalline massif (the Caucasus)“
(„ლოქის კრისტალური მასივის (კავკასია) ალპურამდელი მეტაბაზიტების პეტროლოგია, გეოქიმია და ჩამოყალიბების პირობები“) (საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე, ტ. 12, №4, 78-85, ინგლისურ ენაზე).
აღწერილია ლოქის კრისტალური მასივის ალოქთონური კომპლექსის ალპურამდელი მეტაბაზიტები. ისინი დამორჩილებული რაოდენობით გვხვდება ყველა
ტექტონიკურ ფირფიტაში, გარდა ქვედა გორასწყლის (ოფიოლიტების) ფირფიტისა,
რომელიც შედგება მხოლოდ ბაზიტებისგან. ეს ქანები ადრე დეტალურად იქნა
შესწავლილი. სტატიაში წარმოდგენილია მოშევანისა და საფარლო-ლოქ-ჯანდარის
ტექტონიკური ფირფიტების მეტაბაზიტების პეტრომინერალოგიური და გეოქიმიური კვლევის შედეგები და დადგენილია მათი გენეზისი. პეტროგეოქიმიური დიაგრამების მონაცემებით დადგენილია, რომ ალოქთონური მეტამორფული ფიქლების
მეტაბაზიტები თავსდება ნორმალურ-ტუტე, ტუტე და ტოლეიტური სერიის ბაზიტების ველებში და, ძირითადად, შეესაბამება ფილებსშიგა ან კუნძულთა რკალურ
ბაზალტებს, ხოლო იშვიათად – შუაოკეანური ქედების ბაზალტებს. ქვედა გორასწყლის ოფიოლიტური ფირფიტის ბაზიტები გეოლოგიური და პეტროგეოქიმიური
მონაცემების მიხედვით მკვეთრად განსხვავდება სხვა ფირფიტების მეტაბაზიტებისგან და შედგება მხოლოდ ოფიოლიტური კომპლექსის სუსტად მეტამორფიზებული ბაზიტებისგან: არაკუმულატური გაბროსა და პარალელური დაიკებისგან,
რომლებიც, ცალკეული ქერცლების სახით, გვხვდება, აგრეთვე, ზედა გორასწყლისა
და საფარლო-ლოქ-ჯანდარის ალოქთონურ ფირფიტებში.

რუკები

1) „Tectonics“ („ტექტონიკა“). „საქართველოს ეროვნული ატლასი“ (ISBN-10:
3515120572, გამომცემლობა ფრანც შტაინერ-ფერლაგი, შტუტგარტი, ინგლისურ ენაზე).
საქართველოს ეროვნულ ატლასში წარმოდგენილია საქართველოს ტექტონიკური რუკა (1:1 000 000 მასშტაბში). რუკა კომპლექსური ხასიათისაა და შეიცავს
მონაცემთა ფართო სპექტრს საქართველოს ტერიტორიის დედამიწის ქერქის აგებულებისა და განვითარების, მისი ამგები ქანების შედგენილობის, განლაგებისა და
გეოდინამიკური ბუნების შესახებ. კერძოდ, რუკაზე ნაჩვენებია ქანების ტექტონიკური დეფორმაციები, მათი ფორმირების ისტორია, სხვადასხვა ტექტონიკური
სტრუქტურები (ნაოჭები და რღვევები) და მათი კინემატიკური ბუნება, დედამიწის
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ქერქის სიღრმული აგებულება, მოცემული სხვადასხვა გეოლოგიურ ჰორიზონტებზე
გავლებული სტრატოიზოჰიფსების საშუალებით.
2) „Geology“ („გეოლოგია“). „საქართველოს ეროვნული ატლასი“, ISBN-10:
3515120572, გამომცემლობა ფრანც შტაინერ-ფერლაგი, შტუტგარტი (ინგლისურ ენაზე).
საქართველოს ეროვნულ ატლასში წარმოდგენილია საქართველოს გეოლოგიური რუკა (1: 1 000 000 მასშტაბში). რუკა შეიცავს უახლეს მონაცემებს საქართველოს
ტერიტორიაზე გავრცელებული დანალექი, ინტრუზიული, ეფუზიური და მეტამორფული ქანების ასაკის, ლითოლოგიური შედგენილობის, პეტროგრაფიული და პეტროქიმიური ბუნებისა და განლაგების ხასიათის შესახებ; გამოსახულია, აგრეთვე,
სხვადასხვა ხასიათის რღვევები: შესხლეტები, შეცოცებები და შარიაჟები. გარდა
ამისა, რუკაზე ნაჩვენებია საშუალო სიღრმის და ღრმა ჭაბურღილები მათი სიღრმისა
და სანგრევში ქანების ასაკის მითითებით.
3) საქართველოს გეოლოგიური რუკა. „საქართველოს გეოგრაფიული ატლასი“,
ISBN 098-9941-24-984-6, პალიტრა L (გვ. 40-41).
რუკაზე გამარტივებული სახით გამოსახულია საქართველოს გეოლოგიური
აგებულება. კერძოდ, ნაჩვენებია ქანების ასაკი, ხასიათი და განლაგების პირობები და
მათში განვითარებული სხვადასხვა ხასიათის ტექტონიკური რღვევები.
აკად. ე. გამყრელიძემ მონაწილეობა მიიღო შემდეგ სამეცნიერო ფორუმებში და
წარადგინა მოხსენებები:
_ „ლოქის კრისტალური მასივი, კავკასია: გეოლოგიური აგებულება, მინერალოგია, პეტროგეოქიმია და გენეზისი“ (აკად. დ. შენგელიასთან თანაავტორობით;
ICMRSA-ს საერთაშორისო კონფერენცია მეტამორფული ქანებისა და სტრუქტურული
ანალიზის შესახებ, პარიზი, საფრანგეთი);
_ EGU-ს საერთაშორისო კონფერენციაზე _ „კავკასიონის ოროგენის გეოდინამიკური ევოლუცია“ (ვენა, ავსტრია) უცხოელ მეცნიერებთან თანაავტორობით წარადგინა 6 მოხსენება:
1. „საქართველოს გეოლოგიური აგებულების ძირითადი ნიშნები და ტექტონიკური რუკა“;
2. „კავკასიონის ალპური ტექტონიკა: მიმოხილვა“;
3. „კავკასიონი: ახალი ტექტონიკური რუკა“ მიმოხილვა“;
4. „კავკასიონის ტექტონიკა: რიფტინგიდან კოლიზიამდე“ მიმოხილვა“;
5. „კავკასიონის ტექტონიკა (საქართველო-რუსეთი): შიგაკონტინენტური რიფტული აუზიდან ორმაგი ვერგენტულობის ნაოჭა-შეცოცებით სარტყლამდე: მიმოხილვა“;
6. „აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყლის აღმოსავლეთი სეგმენტის
სტრუქტურა“.
_ „კავკასიონის მთავარი ქედის (კავკასიონის ტერეინის) გონდარაის კომპლექსის კრისტალური ქანების ზონალური ცირკონების U-Pb დათარიღება“ (აკად.
დ. შენგელიასთან თანაავტორობით; საქართველოს მინერალოგიური საზოგადოების
მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, თბილისი).
აკად. ე. გამყრელიძემ მიმდინარე წელს დაამთავრა მუშაობა შვეიცარიის საერთაშორისო სამეცნიერო ფონდის (SCOPES) საგრანტო პროექტზე: „კავკასიონის
ტექტონიკა და პალეოტექტონიკური ევოლუცია“ („Greater Caucasus tectonics and
paleotectonic evolution“).
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მისი ხელმძღვანელობით დამთავრდა მუშაობა შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებულ საგრანტო პროექტზე: „ლოქის
კრისტალური მასივის (კავკასია) 1: 50 000 მასშტაბის ციფრული გეოლოგიური რუკა“
(2016–2018) (საიდენტიფიკაციო კოდი – 216669).
აკად. ე. გამყრელიძეს შრომათა ციკლისთვის _ „საქართველოსა და მის მოსაზღვრე ხმელთაშუა ზღვის (ალპურ-ჰიმალაიური) კოლიზიური სარტყლის გეოლოგიურ-ტექტონიკური აგებულებისა და გეოდინამიკური ევოლუციის კვლევა თეორიულ და გამოყენებით ასპექტში“ - მიენიჭა საქართველოს ეროვნული პრემია.
იგი მრავალი წელია თანამშრომლობს და აქვეყნებს ერთობლივ სამეცნიერო
შრომებს ფრიბურგის (შვეიცარია) უნივერსტეტის პროფესორ ჯონ მოზართან.

აკადემიკოსი რევაზ გაჩეჩილაძე

წიგნი
„ახლო აღმოსავლეთი (ორ ტომად)“ (ტ. 1: გეოგრაფიული და ისტორიული
ნიშანსვეტები. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა. თბილისი, 293 გვ.).
განხილულია ახლო აღმოსავლეთის ბუნებრივი გარემოს, რესურსების, მეურნეობის გეოგრაფია, სოციალურ-კულტურული თავისებურებები (დემოგრაფია, ლინგვოგეოგრაფია, რელიგიებისა და ეთნიკური გეოგრაფია), რეგიონის ისტორიის
ძირითადი ნიშანსვეტები და წმინდა ადგილის როლი პოლიტიკაში (იერუსალიმის
მაგალითზე).

სტატიები

1) Georgia in Political space, in „National Atlas of Georgia“ („საქართველოს ეროვნული ატლასი“. შესავალი წერილი: საქართველო პოლიტიკურ სივრცეში) (Stuttgart:
Steiner, გვ. 2).
„საქართველოს ეროვნული ატლასის“ ინგლისურენოვანი ვერსიის შესავალ
წერილში ნაჩვენებია საქართველოს როლი და ადგილი რეგიონის ისტორიულკულტურულ განვითარებაში. იქვე მიმოხილულია ატლასის სტრუქტურა.
2) „სომხეთი და სომხები: უცნობი ნაცნობი“ (ჟ. „ჩემი სამყარო“, №20, 20-33).
განხილულია სომხეთის ისტორიული გეოგრაფიისა და კულტურული და
პოლიტიკური ისტორიის ძირითადი საკითხები.
აკად. რ. გაჩეჩილაძე მონაწილეობდა შემდეგ საერთაშორისო ფორუმებში:
_ „საქართველო მსოფლიო პოლიტიკის კონტექსტში, ველგარის გამომცემლობა“ (წიგნის პრეზენტაცია ლაიფციგის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობაზე,
ლაიფციგი, გერმანია);
_ „სამხრეთ კავკასია, თურქეთი, მოლდოვა და სხვები“ (მრგვალი მაგიდა,
ორგანიზატორი STRATPOL, ბრატისლავა, სლოვაკეთი);
_ „საქართველო მსოფლიო პოლიტიკის კონტექსტში (ველგარის გამომცემლობა“, წიგნის პრეზენტაცია ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობაზე,
ფრანკფურტი, გერმანია);
_ „კავკასიის გეოპოლიტიკური კვანძი“ (მე-4 საერთაშორისო კონფერენცია _
„პოლიტიკა კავკასიის ირგვლივ“, თბილისი).
აკად. რ. გაჩეჩილაძე თანამშრომლობს საზღვარგარეთის შემდეგ სამეცნიერო
და საგანმანათლებლო ცენტრებთან:
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_ დაამყარა საქმიანი ურთიერთობა ბრატისლავის კომენიუსის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი გეოგრაფიისა და ნიადაგმცოდნეობის დეპარტამენტებთან. ამ ურთიერთობაში გათვალისწინებულია ქართველი მეცნიერების
ჩართვაც;
_ წაიკითხა ლექცია: „სამხრეთ კავკასიის გეოპოლიტიკა“ (ბრატისლავის ეკონომიკური უნივერსიტეტი, ბრატისლავა, ჩეხეთი).

აკადემიკოსი დავით შენგელია

სტატიები:

1) აკად. ე. გამყრელიძესთან თანაავტორობით. „On Petrology, Geochemistry
and Formation Conditions of Pre-Alpine Metabasites of the Loki Crystalline Massif (The
Caucasus)“ („ლოქის კრისტალური მასივის (კავკასია) ალპურამდელი მეტაბაზიტების
პეტროლოგიის, გეოქიმიის და ჩამოყალიბების პირობების შესახებ“) (საქართველოს
მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე, ტ. 4, N4, 78-85, ინგლისურ ენაზე) (ანოტაცია იხ. გვ. 36).
2) „Petrogeochemistry of Hornblende-Bearing Gabbro Intrusive, the Greater Caucasus“ („რქატყუარიანი გაბროს ინტრუზივის პეტროგეოქიმია, კავკასიონი“) (თანაავტორობით; World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of
Geological and Environmental Engineering. vol.12. N 5, 1700-1704, ინგლისურ ენაზე).
პეტრომინერალოგიური და პეტროგეოქიმიური მონაცემების საფუძველზე
მოცემულია კავკასიონის მთავარი ქედის სტრუქტურულ ზონაში მდებარე ჯალოვჩატის გაბროული ინტრუზივის ფორმირების მოდელი. ნაჩვენებია, რომ ინტრუზივი
მიეკუთვნება სუბდუქციურ გეოდინამიკურ ტიპს. გაბროულ ინტრუზივში განვითარებული გიგანტური ზომის რქატყუარის განვითარებას განაპირობებდა წყლით
მდიდარი მაგმური კერა, რომელიც გენერირებულია მანტიაში სუბდუცირებული
MORB-ის ქანების ლღობის შედეგად.
აკად. დ. შენგელია მონაწილეობდა სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში და
წარადგინა მოხსენებები:
_ მე-20 საერთაშორისო კონფერენციაზე მეტამორფული ქანებისა და სტრუქტურული ანალიზის შესახებ აკად. ე. გამყრელიძესთან თანაავრტორობით (პარიზი,
საფრანგეთი) წარადგინა 2 მოხსენება:
1) „ლოქის კრისტალური მასივის (საქართველო) ალპურამდელი მეტაბაზიტები: გეოლოგიური აგებულება, შედგენილობა და ფორმირების პირობები“;
2) „ლოქის კრისტალური მასივის (კავკასია) ეპიდოზიტები: გეოლოგიური აგებულება, მინერალოგია“.
_ „ჯალოვჩატის რქატყუარიანი გაბროს პეტროგეოქიმია (კავკასიონი)“ (World
Academy of Science, ბარსელონა, ესპანეთი);
_ მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციაზე „გეოლოგიის
თანამედროვე პრობლემები“ (თბილისი) წარადგინა 2 მოხსენება:
1) „კავკასიონის მთავარი ქედის ზონის (კავკასიონის ტერეინი) გონდარაის კომპლექსის კრისტალურ ქანებში ზონალური ცირკონების U-Pb დათარიღება“;
2) „დიზის სერიის (კავკასიონი) კონტაქტური მეტამორფიზმი“.
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აკად. დ. შენგელია ხელმძღვანელობს ალექსანდრე ჯანელიძის გეოლოგიის
ინსტიტუტში მიმდინარე (2015-2024 წწ.) სამეცნიერო მიმართულებას _ „მაგმატიზმი
და მეტამორფიზმი საქართველოს ტერიტორიაზე“.
იგი მონაწილეობდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ
დაფინანსებულ საგრანტო პროექტში _ „ლოქის კრისტალური მასივის (კავკასია)
1:50000 მასშტაბის ციფრული გეოლოგიური რუკა“.
აკად. დ. შენგელიამ განაგრძო მრავალწლიანი სამეცნიერო თანამშრომლობა
რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის მადნეული საბადოების გეოლოგიის, პეტროგრაფიის, მინერალოგიისა და გეოქიმიის ინსტიტუტთან.

აკადემიკოსი თამაზ ჭელიძე

წიგნი
„მეწყრების მონიტორინგისა და ადრეული შეტყობინების ეკონომიკური
ტელემეტრიული სისტემის შექმნა“ (UDC 550.3 + 624.131:543, 120 გვ., თბილისი).
წარმოდგენილი სამუშაოები შესრულდა ევროსაბჭოს დიდი კატასტროფების
შეთანხმების გრანტით 2017/08 N573534 და შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით N216732.
ღვარცოფის/მეწყრის ადრეული შეტყობინების სისტემის (აშს) პროექტის
მიზანია ავტონომიური კვების წყაროს მქონე (მზის ბატარეები), საკმაოდ დაბალფასიანი ზუსტი გეოფიზიკური მონიტორინგის კომპლექსური ტელემეტრიული
სისტემის შემუშავება ღვარცოფის/მეწყრის გააქტიურებისა და ინიცირების სიგნალიზაციისათვის, რადიოსიგნალის ან მობილური ინტერნეტის კავშირის გამოყენებით.
სიზუსტისა და დანახარჯების ეფექტიანობის, ერთი შეხედვით შეუთავსებელი მოთხოვნების დაკმაყოფილება ბოლო წლებში შესაძლებელი გახდა ახალი
ტექნოლოგიების დახმარებით (მაგალითად, MEMS სენსორები, მონაცემთა დამუშავების/გადაცემის ARDUINO-ს მიკროპროცესორული ბაზა ტელემეტრიული სისტემის ასაგებად, ნიადაგის ტენიანობის მიკრო რადარ-სენსორები და სხვა ენერგოეფექტიანი სქემები). შემოთავაზებული აშს ითვალისწინებს მეწყრების/ღვარცოფების გააქტიურების ორი ძირითადი ფაქტორის: ნიადაგის სინოტივისა (როგორც
შედარებით გრძელვადიანი წინამორბედის) და მასების მექანიკური მოძრაობით
გამოწვეული დახრების/აჩქარების/ვიბრაციების (როგორც მოკლევადიანი წინამორბედების) მონიტორინგს. ამ პრინციპებზე აგებული ადრეული შეტობინების სისტემა გამოცდილია ლაბორატორიულ და საველე პირობებში.

სტატიები

1) „Visisbilty graph a n al ys i s o f sei s mi c it y aro u nd En g ur i h i g h arc h d a m ,
Ca u ca u s “ („ ენგურის კაშხლის არეში სეისმურობის ანალიზი ხილვადობის გრაფიკის
მეთოდით“) (თანაავტორობით; Bulletin of the Seismological Society of America, 108(5B),
3141-3147, ინგლისურ ენაზე).
ხილვადობის გრაფიკის მეთოდით გაანალიზებულია ენგურჰესის კაშხლის
არეში მიწისძვრებს შორის მოლოდინის დროები, მათი ეპიცენტრების დაშორების
მანძილები სხვადასხვა პერიოდში, რათა გამოთვლილიყო ე. წ. საშუალო ბმულობის
დონე. გამოყოფილია სეისმურობის ანომალიური პერიოდები: 1979-1981 წწ., რაც,
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ალბათ, დაკავშირებულია რეზერვუარის საწყის შევსებასთან და 2011 წ.-თან, რომელიც, შესაძლოა, უკავშირდება ძლიერი მიწისძვრის მომზადებას.
2 ) „Analysis of Complexity of Seismic Data Sets; Case Study for Caucasus“ („სეისმურ
მონაცემთა სირთულის ანალიზი: კავკასიის მაგალითზე“) (თანაავტორობით;
DOI:https://doi.org/10.1016/ ინგლისურ ენაზე).
მოცემულია ბუნებრივი პროცესების, მათ შორის, სეისმურობის, სირთულის
ხარისხობრივი და რაოდენობრივი დახასიათების მეთოდების მოკლე მიმოხილვა.
მოცემულია სირთულის ზომების გამოთვლის რამდენიმე მეთოდი (განმეორებადობის რაოდენობრივი ანალიზი, სიმძლავრის სპექტრის რეგრესია, ტრენდგაცლილი
ფლუქტუაციების ანალიზი და სხვა) კავკასიის სეისმურობის მაგალითზე.
3) „Complexity and synchronization analysis in natural and dynamically forced stickslip: a review („ბუნებრივი და დინამიკური ზემოქმედების ქვეშ მყოფი სტიკ-სლიპის
სირთულისა და სინქრონიზაციის ანალიზი“) (თანაავტორობით; DOI:https://doi.org/
10.1016/B978-0-12-813138-1.00001-8, ინგლისურ ენაზე).
არათანაბარი ხახუნი (სტიკ-სლიპის) მიღებულია მიწისძვრების გენერაციის
შესაბამის მოდელად. ჩატარდა ხახუნის პროცესის თანმდევი აკუსტიკური ემისია (აე).
აღმოჩნდა, რომ ეს კარგი საშუალებაა რთული ხახუნის პროცესის ნაზი დეტალების
გამოსააშკარავებლად. ეს პროცესი შესწავლილია ლაბორატორიულ პირობებში
ზამბარა-მცოცის დანადგარზე სხვადასხვა როგორც ბუნებრივი, ასევე გარეშე სუსტი
ფორსინგის პირობებში. სირთულის ანალიზის სხვადასხვა მეთოდის გამოყენებით
შესწავლილია გარეშე ფორსინგის გავლენა სტიკ-სლიპის პროცესზე, კერძოდ, პროცესის სინქრონიზაცია. პერიოდული ფორსინგის პირობებში შესწავლილია ფაზური
სივრცის პორტრეტები ფორსინგის სხვადასხვა ინტენსივობისა და სიხშირისათვის და
მიღებულია სინქრონიზაციის არე (ანუ ე. წ. არნოლდის ენის სახე).
4) „Phase space portraits of earthquake time series of Caucasus: signatures of strong
earthquake preparation“ („სეისმური აქტივობის სივრცულ-დროითი სტრუქტურა ფაზური სივრცის პორტრეტის ანალიზის გამოყენებით“) (თანაავტორობით; DOI:https://
doi.org/10.1016/B978-0-12-813138-1.00001-8, ინგლისურ ენაზე).
შესწავლილია სეისმური აქტივობის სივრცულ-დროითი სტრუქტურა ფაზური
სივრცის პორტრეტის ანალიზის გამოყენებით. კავკასიის რამდენიმე რეგიონის
სეისმურობის ფაზურ სივრცეში აღმოჩენილია არაწრფივი სტრუქტურები, რომლებიც
დაკავშირებულია უძლიერეს: ერზერუმის (1983), სპიტაკისა (1988) და რაჭის (1991)
მიწისძვრებთან. სეისმური ფაზური სივრცის პორტრეტები აგებულია სხვადასხვა
დროითი ფანჯრისათვის, სხვადასხვა ეპიცენტრული მანძილისათვის, მაგნიტუდა 2ს ზემოთ მოვლენებისათვის. ფაზური სივრცის ტრაექტორიები წარმოადგენს ე. წ.
„ხმაურიან“ ატრაქტორს დიფუზური წყაროს უბნით, რომელიც შეესაბამება ფონურ
სეისმურობას და ანომალიურ ორბიტულ გადახრებს. ისინი უკავშირდება მიწისძვრების გუნდებს და ძლიერ მიწისძვრებს (მათ ფორშოკებს და აფტერშოკებს). ეს
უკანასკნელი ეფექტი ავლენს ძლიერი მიწისძვრის მომზადებისა და რელაქსაციის
პროცესების სურათს, რაც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს პროგნოზის მიზნით.
5) „Simple statistics for complex Earthquake time distributions“ („მიწისძვერის
დროითი განაწილების მარტივი სტატისტიკა“) (თანაავტორობით; Processes Geophys,
25, 497-510, ინგლისურ ენაზე).
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შესწავლილია მიწისძვრის დროითი განაწილების სტატისტიკური პარამეტრები სამხრეთ კალიფორნიის მიწისძვრების კატალოგში. ანალიზის ძირითად მეთოდად შერჩეულია მარტივი სტატისტიკური მიდგომა: დათვლილია მიწისძვრების
დროთა ინტეგრალური გადახრების დროები (იგდ) რეგულარული დროითი მარკერების მიმართ. მიზნად იყო დასახული იმის გარკვევა, თუ როგორ და როდის უახ
ლოვდება (ან შორდება) მიწისძვრის დროითი განაწილება შემთხვევით განაწილებას.
გამოყენებულია, აგრეთვე, რთულ მონაცემთა ანალიზის სტანდარტული მეთოდები:
სიმძლავრის სპექტრის რეგრესია, ლემპელ-ზივის სირთულე, განმეორებადობის
რაოდენობრივი ანალიზი, მრავალმასშტაბური ენტროპიის გამოთვლები.
6) „The 2014 Seismic Hazard Model of the Middle East: Overview and Results“ („ახლო
აღმოსავლეთის სეისმური საშიშროების 2014 წლის მოდელი“) (თანაავტორობით;
Bulletin of Earthquake Engineering, 16(8), 3535-3566, ინგლისურ ენაზე).
პროექტი EMME (Earthquake Model of Middle East) მიზნად ისახავს ახლო
აღმოსავლეთის უნიფიცირებული სეისმური საშიშროების მოდელის შექმნას დიდი
რეგიონისათვის, რომელიც განლაგებულია აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვიდან
ჰიმალაის მთებამდე და რომელშიც მრავალჯერ მოხდა დამანგრეველი მიწისძვრები.
2014 წლის ახლო აღმოსავლეთის სეისმური საშიშროების მოდელის (Seismic Hazard
Model of Middle East (EMME-SHM14) შექმნაში მონაწილეობდა ათი ქვეყნის რამდენიმე
ინსტიტუტი. სტატიაში დააჯამებულია რეგიონის ერთგვაროვანი სეისმური საშიშროების მოდელის შექმნისადმი მიძღვნილი სამუშაოს შედეგები და გაშუქებულია
მოდელის ძირითადი დეტალები.
7) „Complexity of Seismic Process: A Mini-Review“ („სეისმური პროცესის სირთულე: მინი მიმოხილვა“) (Physics & Astronomy International Journal, v.1(6), 1-8, ინგლისურ ენაზე).
ბოლო დროს სირთულის ანალიზის თანამედროვე მეთოდების გამოყენების
შედეგად აღმოჩენილია უტყუარი არგუმენტები იმის შესახებ, რომ სეისმურ მოვლენათა სივრცულ, დროით და ენერგიების განაწილებაში არსებობს გრძელვადიანი
კორელაციები (long-term correlations), რაც განაპირობებს ყველა ამ განაწილებებში
ხარისხოვანი კანონზომიერების არსებობას. შედეგად სეისმურ მონაცემებში აღმოჩენილია არაწრფივი დაფარული (hidden) სტრუქტურები. გამოთვლილია მათი მახასიათებლები, რომლებიც დროში იცვლება. ეს კი ეწინააღმდეგება მეხსიერების არმქონე
პუასონის მოდელს, რომელსაც ეფუძნება ამჟამად მიღებული სეისმური საშიშროების
შეფასების გამოთვლები. იმედია, სეისმური სირთულის ზომების დროითი ვარიაციების ანალიზი გამოდგება ძლიერი მიწისძვრების პროგნოზირების ახალ ცოდნაზე
დამყარებული მეთოდების დამუშავებისათვის.
8) „New GPS and seismic data, position of the Main Trans-Caucasian fault and
implications for seismic hazard“ („ახალი გეოგრაფიული პოზიციონირების სისტემის
(GPS) და სეისმური მონაცემები, მთავარი ტრანსკავკასიური რღვევის პოზიცია: მნიშვნელობა სეისმური საშიშროებისათვის“) (საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემიის მოამბე, ტ. 12, №2, 85-88, ინგლისურ ენაზე).
ახალი გეოლოგიური და გეოფიზიკური მონაცემები მოწმობს, რომ ფრანგი
გეოლოგის ჰ. ფილიპის ვარაუდი, რომ ბორჯომ-ყაზბეგის მარცხენა ნაწევური რღვევა
არის მთავარი ტრანსკავკასიური რღვევა, არ შეესაბამება სინამდვილეს. ამავე დროს,
ბოლოდროინდელი თანამგზავრული GPS მონაცემები აშკარად გვიჩვენებს, რომ
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სამხრეთი კავკასიის დასავლეთი და აღმოსავლეთი ბლოკები გადაადგილდება ჩრდილო-აღმოსავლეთის მიმართულებით ძალზე განსხვავებული სიჩქარით: აღმოსავლეთის ბლოკის სიჩქარე გაცილებით მეტია, ვიდრე დასავლეთისა. ეს კი ნიშნავს, რომ
მთავარი ტრანსკავკასიური რღვევა უნდა არსებობდეს, მაგრამ მისი ადგილმდებარეობა უნდა განსხვავდებოდეს ჰ. ფილიპის მიერ წარმოდგენილი პოზიციიდან. ავტორის აზრით, მთავარი ტრანსკავკასიური რღვევის _ ყარსი-თბილისი-აგრახანის ხაზი
პარალელურია ბორჯომ-ყაზბეგის ზონისა და განლაგებულია მისგან აღმოსავლეთით
150-200 კმ-ის დაშორებით.
აკად. თ. ჭელიძე მონაწილეობდა შემდეგ საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში და წარადგინა მოხსენებები:
_ 36-ე გენერალური ასამბლეის ევროპულ სეისმოლოგიურ კომისიაზე (ISBN:
978-88-98161-12-6, მალტა, ლა ვალეტა) წარადგინა 3 მოხსენება:
1) „სტიკ-სლიპის ექსპერიმენტები ზედდებული ძალის პირობებში“;
2) „სეისმურობის ანალიზი ენგურჰესის არეში“.
3) „სეისმური დროითი მწკრივების ფაზური სივრცის ანალიზი“.
_ „კავკასიის რეგიონში მიწისძვრების მომზადების ნიშნები“ (30 წელი სპიტაკის
მიწისძვრიდან, ერევანი, სომხეთი);
_ „დროული შეტყობინების სისტემები კაშხლების უსაფრთხოებისათვის“ (კაშხლების უსაფრთხოების მე-5 საერთაშორისო სიმპოზიუმი, ISBN: 978-9444-0782-7-6, ,
სტამბოლი, თურქეთი).
აკად. თ.ჭელიძეს მოპოვებული აქვს 2 გრანტი:
_ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის _ „მეწყრების მონიტორინგისა და ადრეული შეტყობინების ეკონომიური ტელემეტრიული სისტემის შექმნა“.
_ ევროკავშირის გრანტი _ „მონიტორინგის და ადრეული შეტყობინების
ზედაპირული ტელემეტრიული სისტემის შექმნა მეწყრებისა და ღვარცოფების ინიცირების დეტექტირებისათვის“.
აკად. თ ჭელიძე თანამშრომლობს:
_ კარლსრუეს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან (გერმანია);
_ გეოჰიდროგეოლოგიურ ინსტიტუტთან (იტალია);
_ სტრასბურგის უნივერსიტეტთან (საფრანგეთი);
_ გარემოს დაცვის მეთოდოლოგიის ინსტიტუტთან (იტალია).

აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი
მიხეილ კაკაბაძე

სტატიები
1) „Report on the 6th International Meeting of the IUGS Lower Cretaceous Ammonite
Working Group, the Kilian Group“ („ქვედაცარცული ამონიტების სამუშაო ჯგუფის
(კილიანის ჯგუფის) ანგარიში“) (თანაავტორობით; IUGS-ს მე-6 საერთაშორისო სიმპოზიუმი (ვენა, ავსტრია, Cretaceous Research 91, 2018: 100-110, ინგლისურ ენაზე).
განხილულია ტეთისის ხმელთაშუა ზღვა/კავკასიის ქვეპროვინციის ცარცული
ნალექების სტანდარტული ზონური დანაწილების (ძირითადად ამონიტური ფაუნის
საფუძველზე) საკითხი. ადრე არსებულ სქემაში შეტანილია ცვლილებები ბერია-
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სული, ვალანჟინური და ბარემული სართულების ბიოსტრატიგრაფიულ დანაწილებაში: 1) ბერიასული სართულის ზონა Tirnovella alpillensis გაყოფილია ორ ქვეზონად (Tirnovella alpillensis და „Thurmanniceras” otopeta); 2) ვალანჟინური სართულის
„Thurmanniceras” pertransiens-ის ზონაში გამოყოფილია ახალი ქვეზონა Neocomites
premolicus; 3) ბარემულ სართულში გამოყოფილია _ ა) ზონა Taveraidiscus hugii, ბ)
ზონა Kotetishvilia compressissima დანაწილებულია ორ ქვეზონად (Holcodiscus fallax და
Holcodiscus caillaudianus), გ) Toxancyloceras vandenheckii-ს ზონაში გამოყოფილია ქვეზონები Toxancyloceras vandenheckii და Gassendiceras alpinum, დ) დაზუსტებულია
Imerites giraudi-ს ზონის ქვედა საზღვარი მიმდებარე Gerhardia sartousiana-ს ზონასთან.
ხმელთაშუაზღვა/კავკასიის ქვეპროვინციის ქვედაცარცულის სტანდარტული
სტრატიგრაფიული სქემის დაზუსტებას ადრეცარცული დროის გეოლოგიური და
ბიოგეოგრაფიული მოვლენების შესწავლაში უდავოდ დიდი მნიშვნელობა ენიჭება.
2) „The stable O- and C-isotope record of fossils from the upper Barremian–lower
Albian of the Caucasus – palaeoenvironmental implications“ („კავკასიის ზედაბარემულქვედაალბური ნალექებიდან მოპოვებულ ნიჟარებში ჟანგბადისა და ნახშირბადის
სტაბილური იზოტოპური გაზომვების მნიშვნელობა პალეო გარემო პირობების
დადგენაში“ (თანაავტორობით; In: Jagt-Yazykova, E.A., Jagt, J. W.M. & Mortimore, R.N.
(Eds), Special Issue: Advance in Cretaceous palaeontology and stratigraphy – Christopher
John Wood Memorial Volume. Cretaceous Research, 87, 55-73, ინგლისურ ენაზე).
განხილულია კავკასიის ბარემულ-ალბური დროის ზღვიურ აუზებში გარემო
პირობების ცვალებადობის საკითხი. ბარემული, აპტური და ალბური ასაკის ქანებიდან მოპოვებული ბრაქიოპოდების, ორსაგდულიანების, გასტროპოდების, ამონოიდებისა და ბელემნიტების წარმომადგენელთა ნიჟარებში ჩატარებულია ჟანგბადისა
და ნახშირბადის იზოტოპური თერმომეტრია. ირკვევა, რომ დაბალი ტემპერატურით
ხასიათდებოდა გვიანბარემული - Sartousiana-ს (19.20 C), Securiformis-ისა (12,00C) და
Waagenoides-ს (14,30C) ქრონები; შედარებით მაღალი ტემპერატურით _ ადრეაპტური
Weissi-სა (20.50C) და Deshayesi-ს (17.50C) ქრონები და კიდევ უფრო მაღალი ტემპერატურით ხასიათდებოდა _ გვიანაპტური Subnodosocostatum-ისა (20.8-27.10C) და
Melchioris-Abichi-ს (20.8-27.10C) ქრონები. იზოტოპური გაზომვების საფუძველზე
დადგენილია ცივი და თბილი წყლის გარემოში ბინადარი ამონიტების ორი ეთოლოგიური ჯგუფის არსებობა.
აკად. წევრ-კორ. მ.კაკაბაძე მონაწილეობდა შემდეგ სამეცნიერო ფორუმებში:
_ „ახალი მონაცემები დასავლეთ საქართველოს აპტური ნალექების ბიო- და
სექვენსსტრატიგრაფიის შესახებ“ (აკადემიკოს ერეკლე გამყრელიძის 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია) (თანაავტორობით);
_ „ალექსანდრე ჯანელიძის ღვაწლი საქართველოში სტრატიგრაფიულ-პალეონტოლოგიური მეცნიერების განვითარებასა და დამოუკიდებელი ეროვნული
სამეცნიერო ბაზის შექმნაში“ (საიუბილეო სხდომა, მიძღვნილი ქართული გეოლოგიური მეცნიერების ფუძემდებლისა და საზოგადო მოღვაწის აკადემიკოს ალექსანდრე ჯანელიძის 130 წლისთავისადმი, თსუ).
აკად. წევრ-კორ. მ. კაკაბაძე განაგრძობდა თანამშრომლობას ჰაიდელბერგის
(გერმანია) უნივერსიტეტის დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტთან.
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აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი ფერანდო მაისაძე
აკად. წევრ-კორ. ფ. მაისაძემ მონაწილეობა მიიღო შემდეგ სამეცნიერო ფორუმებში:

_ „ოლისტოსტრომების და ველური ფლიშის პოზიცია დანალექი ფორმაციების
კლასიფიკაციაში“ (მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია _
„გეოლოგიის დარგის სიძლიერე ეკონომიკის აღორძინების წინაპირობაა“, თბილისი);
_ „აკადემიკოს ერეკლე გამყრელიძის მეცნიერული მოღვაწეობა“ (აკადემიკოს
ე. გამყრელიძის 85 წლისთავის აღსანიშნავი სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი).

აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი მირიან თოფჩიშვილი

წიგნი:
„საქართველო მეზოზოურ დროში“ (გამომცემლობა „პოლიგრაფისტი“, თბილისი, 136 გვ.).
განხილულია საქართველოს და მომიჯნავე ტერიტორიების მეზოზოური დანალექი საფარის გეოლოგიური განვითარების ისტორიის საკითხები რიფტოგენეზისისა
და მასთან დაკავშირებული მძლავრი ეფუზიური ვულკანიზმის ფონზე. აღნიშნული
პროცესების რეკონსტრუქციის მოდელის შექმნის მიზნით შესწავლილი და გაანალიზებულია პალეოვულკანოლოგიური, ფაციესური ანალიზის, პალეოტექტონიკური, გეოფიზიკური, ბურღვისა და სხვა მონაცემები, რის შედეგადაც წარმოდგენილია განვითარების საერთო დინამიკური სურათი, გამოყოფილია გეოლოგიური
ისტორიის ძირითადი ეტაპები. მიღებული შედეგების საფუძველზე განხორციელებულია საქართველოს სხვადასხვა გეოტექტონიკურ ერთეულებში წარმოდგენილი
მეზოზოური ნალექების ლითო- და ბიოსტრატიგრაფიული კორელაცია.

აკადემიის სტიპენდიატი ლევან ტიელიძე
ლ. ტიელიძე არის გეოგრ. აკად. დოქტ., ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის
ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი.

სტატიები და რუკები

1) „Geomorphology“ („გეომორფოლოგია“) ISBN-10: 3515120572 (საქართველოს
ეროვნული ატლასი, ISBN-10: 3515120572) (თანაავტორობით; გამომცემლობა ფრანც
შტაინერ ფერლაგი, შტუტგარდი, გერმანია, 28-29, ინგლისურ ენაზე).
საქართველოს რელიეფის თანამედროვე იერსახე ენდოგენური და ეგზოგენური
პროცესების ერთდროული ურთიერთმოქმედების შედეგს წარმოადგენს. საქართველოს რელიეფი რთული გეოლოგიური აგებულებითა და ტექტონიკით, მრავალსპექტრიანი მორფოლოგიური და მორფომეტრიული პირობებით სამ ძირითად
ზონად და 12 ქვეზონად იყოფა. რუკაზე ფერადი ფონით ნაჩვენებია ქვეზონების
განლაგება, რელიეფის საინტერესო ფორმები კი გამოსახულია სხვადასხვა პირობითი
ნიშნებით. წერტილში და ხაზში ლოკალიზებული ნიშნებით ნაჩვენებია რელიეფის
საინტერესო ბუნებრივი ობიექტები, რომელთაც დიდი ესთეტიკური და ტურისტული მნიშვნელობა აქვთ. ასე მაგალითად, კეთილმოწყობილი მღვიმეები, კლდის
სვეტები, კანიონები და ვიწრობები, ჩანჩქერები, ერატიული ლოდები, ძირითადი
რღვევის ხაზები (ლინეამეტები), განამარხებული ფლორა და ფაუნა, მყინვარული
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ფორმები, ვულკანური კონუსები, ზღვის აბრაზიული და აკუმულაციური უბნები და
სხვა. რელიეფის საინტერესო ფორმები მცირე დროში ძლიერ იცვლება.
2) „Glaciers“ („მყინვარები“). საქართველოს ეროვნული ატლასი, ISBN-10:
3515120572 (თანაავტორობით; გამომცემლობა ფრანც შტაინერ ფერლაგი, შტუტგარდი, გერმანია, 68-71, ინგლისურ ენაზე).
საქართველოს ტერიტორიაზე თანამედროვე მყინვარების სივრცობრივი გავრცელება განპირობებულია ატმოსფერული პროცესების თავისებურებებით, რელიეფის მორფოლოგიური, მორფომეტრიული პირობებით და მათი ურთიერთმოქმედებით. გამყინვარების ძირითადი კერები დაკავშირებულია მაღლა აზიდულ კავკასიონის წყალგამყოფ ქედთან და მყინვარწვერის მასივთან. ცალკეული კერები არის
კავკასიონის შტო ქედებზე: ბზიფის, კოდორის, სვანეთის, სამეგრელოს, ლეჩხუმის,
შანის, ხევსურეთის, პირიქითას და სხვ.
თანამედროვე მყინვარებთან ერთად ატლასში განხილულია მყინვარ ტვიბერის
შემცირება 1810 წლის შემდეგ. მყინვარის უკან დახევა გამოკვლეულია ლიტერატურული, ტოპოგრაფიული რუკების, აეროკოსმოსური და ფოტო მასალების მეშვეობით.
კვლევაში გამოყენებულია მყინვარის აუზში ფიქსირებული მიკროსტადიალური
მორენების კომპლექსური ანალიზის შედეგები. მყინვარი ტვიბერი XIX-XX საუკუნეებში ხეობის რთული და ერთ-ერთი უდიდესი მყინვარი იყო კავკასიონზე, XX
საუკუნის მეორე ნახევრიდან მყინვარის ენის ინტენსიურმა დნობამ გამოიწვია მყინვარის რვა ხეობის მარტივი ტიპის მყინვარად დაშლა. ატლასის გლაციოლოგიურ
ნაწილში მოცემულია კავკასიონის მყინვარების გვიან პლეისტოცენური გამყინვარების რუკა. ასევე მოცემულია მდ. ენგურის აუზის მყინვარების ცვლილების რუკა ბოლო ნახევარი საუკუნის პერიოდში.
3) „რელიეფის ტიპები. მყინვარული რელიეფი“ (საქართველოს გეოგრაფიული
ატლასი) (ISBN 098-9941-24-984-6, „პალიტრა L“, 44-45).
4) „ალპინიზმი“ (საქართველოს გეოგრაფიული ატლასი) (ISBN 098-9941-24-9846, „პალიტრა L“, 156-157).
5) „The Greater Caucasus Glacier Inventory (Russia, Georgia and Azerbaijan)“ („კავკასიონის მყინვარების ინვენტარიზაცია (რუსეთი, საქართველო, აზერბაიჯანი)“ The
Cryosphere, 12. https://doi.org/10.5194/tc-12-81-2018 (თანაავტორობით; გერმანია, 81-94,
ინგლისურ ენაზე).
მოცემულია კავკასიონის მყინვარების დინამიკა. ცალკეულ მდინარეთა აუზების მიხედვით განხილულია მყინვარების რაოდენობისა და ფართობის პროცენტული
და რაოდენობრივი ცვლილება 1960-1986-2014 წლებში. შესწავლილია საქართველოს
მაღალმთიანი მეტეოსადგურების ჰაერის ტემპერატურული და ატმოსფერული ნალექების მსვლელობა. გამოვლენილია მდინარეთა ის აუზები და მონაკვეთები, სადაც
მყინვარების ფართობისა და რაოდენობის შემცირების ყველაზე დიდი მაჩვენებლები
ფიქსირდება და ახსნილია ამის მიზეზები. იალბუზისა და ყაზბეგი-ჯიმარას მასივები
განხილულია ცალ-ცალკე რეგიონებად.
ლ. ტიელიძე მონაწილეობდა შემდეგ სამეცნიერო ფორუმებში:
_ „დევდორაკის მყინვარის კლდოვან-ყინულოვანი ნაკადების ისტორია“ (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მე-5 საერთაშორისო კონფერენცია _ „სელური ნაკადების პრობლემები: საშიშროება, რისკი, პროგნოზირება, დაცვა“, თბილისი);
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_ „კავკასიონის თანამედროვე მყინვარები და მათი დინამიკა“ (საერთაშორისო
კონფერენცია _ „ჭკვიანი გეოგრაფია“, სოფია, ბულგარეთი).
ლ. ტიელიძე არის შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტის _ „კავკასიონის მყინვარების მონიტორინგის ქსელი“ _ შემსრულებელი.
იგი თანამშრომლობს სორბონის (საფრანგეთი) და ციურიხის უნივერსიტეტებთან, აგრეთვე, საფრანგეთის სამეცნიერო-კვლევით ცენტრთან და მსოფლიოს
მონიტორინგის ცენტრთან (შვეიცარია).
საანგარიშო წელს დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა განყოფილებაში
გაიმართა 13 სხდომა, მათ შორის, 4 გაერთიანებული სხდომა (გამოყენებითი მექანიკის, მანქანათმშენებლობის, ენერგეტიკისა და მართვის პროცესებისა და სოფლის
მეურნეობის განყოფილებებთან ერთად), რომლებზეც ჩატარდა აკადემიაში გამოცხადებულ აკადემიის ნამდვილი წევრობის (აკადემიკოსების) კანდიდატების მოსმენები
და მათი შერჩევა.
დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა განყოფილებას გამოეყო 1 ვაკანსია გეოგრაფიის დარგში. არჩევნების ჩატარების შედეგად აკადემიის ნამდვილ წევრად
(აკადემიკოსად) გეოგრაფიის დარგში შერჩეულ იქნა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი რევაზ გაჩეჩილაძე.
განყოფილებაში შემოვიდა 21 სამეცნიერო დაწესებულებისა და უმაღლესი
სასწავლებლების სამეცნიერო-კვლევითი ანგარიშები, რომლებსაც ჩაუტარდა ექსპერტიზა. 11-მა ანგარიშმა მიიღო უმაღლესი შეფასება, 5-მა მიიღო შეფასება _ კარგი,
ხოლო ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიული სს ლაბორატორიის, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის გეოგრაფიის დეპარტამენტის,
ბათუმის შოთა რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის დეპარტამენტის, იაკობ გოგებაშვილის სახ. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დეპარტამენტისა და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის მიმართულების ანგარიშები არ შეფასდა, ვინაიდან ამ ანგარიშებში იყო მხოლოდ არასახელმწიფო დაფინენსებით გამოქვეყნებული სტატიების
ჩამონათვალი ანოტაციების გარეშე, რამაც ექსპერტებს შეფასების შესაძლებლობა არ
მისცა.
27 თებერვალს (დადგენილება N14) გამოცხადდა კონკურსი გამოჩენილი
ქართველი მეცნიერის ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობით პრემიაზე. განყოფილებაში შემოვიდა ორი განაცხადი:
1. გეოლ.-მინერალ. მეცნ. დოქტორების ვ. ბ. ბაბა-ზადეს, ს. ა. კეკელიას, შ. ფ.
აბდულაევასა და გეოლ.-მინერალ. მეცნ. კანდ. მ. ა. კეკელიას ორი მონოგრაფია:
ა) „კუნძულთა რკალის პალეოსისტემების ოქროსშემცველი სულფიდური საბადოები, მათი მეტალოგენური თავისებურებანი და გეოდინამიკური განვითარების
პირობები“ (მცირე კავკასიონის ალპიდების მაგალითზე), CBS, ბაქო, 2015 წ.;
ბ) „ალპურ-ჰიმალაიური ნაოჭა სარტყლის ცენტრალური სეგმენტის მადნიანი
საბადოები და მათი გენეზისის პრობლემები (კავკასიონი, მცირე კავკასიონი, აღმოსავლეთ პონტიდები), CBS, ბაქო, 2017 წ.
2. გეოლ.-მინერალ. მეცნ. დოქტ. ვ. არევაძის მონოგრაფია _ „მადნეულის სპილენძ-ბარიტ-პოლიმეტალური საბადოს ფორმირების ფიზიკურ-ქიმიური პირობები
და მადანწარმომქმნელი ხსნარების წყაროები.
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განყოფილების წევრების ხმათა უმრავლესობით ალექსანდრე თვალჭრელიძის
პრემია მიენიჭა გეოლ.-მინერალ. მეცნ. დოქტორებს ვ. ბ. ბაბა-ზადეს, ს. ა. კეკელიას,
შ. ფ. აბდულაევას და გეოლ.-მინერალ. მეცნ. კანდ. მ. ა. კეკელიას.
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წესდების (დამტკიცებული 2018 წლის 11 ივნისს) მე-9 მუხლის 37-ე პუნქტის შესაბამისად დედამიწის
შემსწავლელ მეცნიერებათა განყოფილებამ ჩაატარა განყოფილების აკადემიკოსმდივნის არჩევნები. თანამდებობაზე არჩეულ იქნა აკადემიკოსი ერეკლე გამყრელიძე.
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შინაგანაწესის (2008 წლის
18 ივნისის №20 დადგენილება) თანახმად ჩატარდა განყოფილების სწავლული მდივნის არჩევნები და 5 წლის ვადით არჩეულ იქნა გეოლ.-მინერალ. მეცნ. კანდ. ე. კილასონია.
განყოფილებამ განიხილა „საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის
შესახებ“ კანონში ცვლილებები და გამოთქვა თავისი მოსაზრებები ამ ცვლილებებთან
დაკავშირებით.

გამოყენებითი მექანიკის,
მანქანათმშენებლობის, ენერგეტიკისა და
მართვის პროცესების განყოფილება
გარდაიცვალა გამოჩენილი მეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გამოყენებითი მექანიკის,
მანქანათმშენებლობის, ენერგეტიკისა და მართვის პროცესების
განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს
თავმჯდომარე, აკადემიკოსი მინდია სალუქვაძე.
გამოყენებითი მექანიკის, მანქანათმშენებლობის, ენერგეტიკისა და მართვის პროცესების განყოფილებაში 2019 წლის 1
იანვრისათვის გაერთიანებული იყო აკადემიის 10 წევრი, მათ
შორის, 6 აკადემიკოსი და 4 წევრ-კორესპონდენტი; 1 სტიპენდიატი.
განყოფილების წევრებმა 2018 წელს გამოაქვეყნეს 6 წიგნი, 2 სახელმძღვანელო
და 16 სამეცნიერო სტატია.

აკადემიკოსი მინდია სალუქვაძე
მონოგრაფიები
1) „The Golden Rool of Ethics in Mathematical Game Theory” („ეთიკის ოქროს წესი
მათემატიკურ თამაშთა თეორიაში“) (თანაავტორობით; გადაცემულია გამომცემლობა
„Springer“-ში გამოსაქვეყნებლად, ინგლისურ ენაზე).
პირველად მათემატიკურ მოდელირებაში შესწავლილია ზნეობის ოქროს წესის
მათემატიკური საფუძვლები. ოქროს წესის მათემატიკური მოდელის სახით არჩეულია ბერჟეს წონასწორობის კონცეფცია. ასეთი მიდგომა შესაძლებლობას იძლევა
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დადგინდეს ბერჟეს წონასწორობის არსებობა შერეული სტრატეგიების დროს მოგების უწყვეტი ფუნქციებისას და მოთამაშეთა კომპაქტური სტრატეგიებისას. წარმოდგენილია ბერჟეს წონასწორობის პრაქტიკულად მიღების მეთოდი. გამოკვლეულია
ბერჟეს წონასწორობა განუზღვრელობის პირობებში. წარმოდგენილი და შესწავლილია რიგი კონკრეტული ეკონომიკის მოდელები.

2) „ზნეობის ოქროს წესის დინამიკა“ (თანაავტორობით; საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, 399 გვ., რუსულ ენაზე).
მონოგრაფია წარმოადგენს 2016 წელს გამოცემული მონოგრაფიის _ „ოქროს
წესის მათემატიკური საფუძვლები“ _ განვრცობას დინამიკური თვალსაზრისით.
წიგნში საკმაოდ დიდი ყურადღება ეთმობა კონკურენტული მოდელების განხილვას
ეკონომიკაში. იგი განკუთვნილია გადაწყვეტილებათა მიღების თეორიაში მომუშავე
მეცნიერთათვის, ასპირანტებისათვის, სტუდენტებისათვის და ყველა დაინტერესებული მკითხველისათვის.

სახელმძღვანელო
„რისკების შეფასება და მრავალბიჯიანი პოზიციური კონფლიქტები” (თანაავტორობით; გამომცემლობა „ურაით“, მოსკოვი, რუსულ ენაზე).
სახელმძღვანელო ეძღვნება რისკის ფაქტორების შეფასებას და გადაწყვეტილების მიღების პროცესს განუზღვრელობის პირობებში და განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტების, ასპირანტებისა და პედაგოგებისათვის.

სტატიები

1) „ნეშის წონასწორული სიტუაციის არსებობის პრობლემა სტოქასტიკურ თამაშებში რანჟირებული მრავალკრიტერიუმიანი მოგებების შემთხვევაში (თანაავტორობით; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის
სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, №22, 7-13).
სტოქასტიკური თამაშები განხილულია როგორც ზოგადი დინამიკური თამაშების კერძო კლასი. შესწავლილია არაკოალიციური თამაშების გარკვეული კლასი _
m -კრიტერიუმიანი მატრიცული სტოქასტიკური თამაშები ლექსიკოგრაფიულად
რანჟირებული მოგების კრიტერიუმებით, რომლებსაც m -განზომილებიანი ლექსიკოგრაფიული სტოქასტიკური მატრიცული თამაშები ეწოდება და აღინიშნება

 L  (1 ,...,  m ) . ასეთ თამაშებში სტანდარტული ანალიზით შეისწავლება ნეშის
წონასწორობის არსებობის პრობლემა. სტანდარტული გულისხმობს იმავე სახის
შერეული სტრატეგიების გამოყენებას, რომლებიც გამოიყენება სკალარული თამაშების შემთხვევაში. ასეთ შემთხვევაში ლექსიკოგრაფიულ სტოქასტიკურ მატრიცულ
თამაშში ნეშის წონასწორობა შესაძლოა არ არსებობდეს. მისი არსებობა დაიყვანება
მოცემული თამაშის შესაბამის სტოქასტიკურ აფინურ მატრიცულ თამაშში ნეშის
წონასწორობის არსებობაზე.  თამაშში ნეშის წონასწორობათა სიმრავლე წარმოდგენილია შესაბამისი სტოქასტიკური აფინური მატრიცული თამაშის წონასწორობათა
სიმრავლის საშუალებით. დამტკიცებულია ასეთი აფინური თამაშის მნიშვნელობის
არსებობის საკმარისი პირობები.
L
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2) „ჰამერშტეინ-ვინერის არაწრფივი სისტემების პარამეტრული იდენტიფიკაცია სიხშირულ არეში“ (თანაავტორობით; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული
№22, 14-19).
განხილულია ჰამერშტეინ-ვინერის არაწრფივი დინამიკური სისტემების
პარამეტრული იდენტიფიკაციის ამოცანა სიხშირულ არეში. იგულისხმება, რომ სისტემის მოდელის არაწრფივი სტატიკური რგოლები აღიწერება მეორე ხარისხის
პოლინომიალური ფუნქციით, ხოლო მოდელის წრფივი დინამიკური რგოლი პირველი რიგის ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებით. პარამეტრების
იდენტიფიკაციისათვის გამოიყენება სისტემის გამოსავალი იძულებითი რხევების
გამოსახულებები მის შესავალზე ჰარმონიული სიგნალის ზემოქმედებისას. პარამეტრების შეფასებები მიიღება უმცირესი კვადრატების მეთოდით ფურიეს აპროქსიმაციის გამოყენებისას.
აკად. მ. სალუქვაძე მონაწილეობდა ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების
ინსტიტუტის სამეცნიერო თემის _ „ოპტიმიზაციის თეორიული და პრაქტიკული
ასპექტები ნაწილობრივ დალაგებულ სივრცეებში“ _ შესრულებაში.
Aაკად. მ. სალუქვაძის მთავარი რედაქტორობით გამოიცა ა. ელიაშვილის
მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული: „მართვის თეორია, მართვის სისტემები, ინფორმატიკა“.
იგი იყო საერთაშორისო ჟურნალის “Information Technology and Decision Making” (გამოიცემა World Scintific-iს მიერ) და საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ჟურნალ მოამბის სარედაქციო კოლეგიის წევრი.

აკადემიკოსი ელგუჯა მეძმარიაშვილი

მონოგრაფია
„ტრანსფორმირებადი საინჟინრო სისტემების თეორია და კონსტრუირების
ლოგიკა“, 750 გვ. (მზადდება ინგლისურენოვანი ვარიანტი აშშ-ში გამოსაცემად).
მონოგრაფიის არსი და მისი მეცნიერული ღირებულება განისაზღვრება ტრანსფორმირებადი საინჟინრო სისტემების განზოგადებით, განვრცობით და მათი
აბსტრაქციით მათემატიკური მოდელის შემუშავებაში. ფორმათწარმოქმნის პროცესების განსაზღვრა, ძირითადად, წარმოებს მათემატიკური ლოგიკის საფუძველზე.
ამასთან, საერთო თეორიული ნიშნების მიხედვით, საინჟინრო ტრანსფორმირებადი
სისტემების ფორმათწარმოქმნის პროცესებში, მონოგრაფიის არსს და სამეცნიერო
სიახლეს წარმოადგენს: სისტემურად განხილული ტრანსფორმირებადი სტრუქტურები; ტრანსფორმირებადი სისტემების გეომეტრია; ტრანსფორმირებადი სისტემების ძირითადი პარამეტრები, ტიპები და სახეობები; დინამიკური სტრუქტურა;
სისტემების კინეტიკა; მისი კლასიფიკაციის საკითხები და სხვა მრავალი.

სტატიები

1) სტიპენდიატ გაიოზ ფარცხალაძესთან თანაავტორობით. „კომპლექსური
ნაგებობები ექსტრემალური ვითარებისათვის“ (საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე, ტ. 12, №1, 76-80, ინგლისურ ენაზე).
წარმოდგენილია ექსტრემალური ვითარებისათვის ნაგებობების ფუნქციური
მოთხოვნებისა და კლასიფიკაციის საკითხები. კერძოდ, კონსტრუირების ახალ
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პრინციპებზე შექმნილი გენერატორი და სწრაფად ასაგები, მრავალჯერადი გამოყენების ხიდები. განხილულია ახალი გადაწყვეტა ქარის გენერატორისა და მზის
კონცენტრატორის ერთ სტრუქტურაში შეთავსების შესახებ. მას საფუძვლად უდევს
ფორმის ტრანსფორმაცია, რის შედეგადაც სხვადასხვა ეტაპზე მიიღწევა ერთიანი
სტრუქტურის სატრანსპორტო დაკეცილი პაკეტი, გაშლილი პარაბოლოიდური
ზედაპირის მქონე მზის გენერატორი და ქარის გენერატორი ფორმის შემდგომი
ტრანსფორმაციით. ასეთი ნაგებობა უპირატესად განსაზღვრულია ექსტრემალურ
პირობებში გამოყენებლად, რომელმაც ელექტროენერგიის მიწოდება მომხმარებლებისთვის უწყვეტად უნდა უზრუნველყოს იმისდა მიხედვით დღე არის თუ ღამე
და ქარიანი თუ წვიმიანი ამინდია. შემოთავაზებულია ორი ტიპის მრავალმალიანი
და ერთმალიანი ხიდები ექსტრემალურ პირობებში გამოსაყენებლად.
2) სტიპენდიატ გაიოზ ფარცხალაძესთან თანაავტორობით. „ახალი
კონსტრუქციული სტრუქტურა ქარის გენერატორისა და მზის ენერგიის გარდამქმნელის შეთავაზებით“ (საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, №1(507), 72-76, ინგლისურ
ენაზე).
მშენებლობაში სულ უფრო ხშირად გამოიყენება ექსტრემალური ნაგებობები,
რომელთა დანიშნულებაა უზრუნველყოს ნაგებობების ფუნქციონირება არაორდინარულ გარემოში და არაორდინარული კონსტრუქციული სტრუქტურით.
3) სტიპენდიატ გაიოზ ფარცხალაძესთან თანაავტორობით. „ახალი მიდგომები სწრაფად ასაგები მექანიზებული და ტრანსფორმირებადი ხიდების შექმნაში“ (საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, №1(507), 77-87, ინგლისურ ენაზე).
ტერიტორიის საინჟინრო მომზადების აქტუალური მიმართულებაა წყლიან
და უწყლო წინაღობათა და გადასასვლელთა გადალახვა. იგი წარმოადგენს უმთავრესი ფუნქციის _ მობილურობის ფუძემდებელ მოთხოვნას, რომლის დაკმაყოფილება ექსტრემალურ ვითარებაში, თანამედროვე ტექნიკის, ტექნოლოგიური პროცესებისა და სამხედრო ხელოვნების, მათ შორის, ფორსირების ოპერაციის საკმაოდ
განვითარების მიუხედავად, მაინც რთულად მისაღწევი რჩება. განხილულია ექსტრემალური, სწრაფადასაგები, მექანიზებული ხიდების შექმნა. განხილულია, აგრეთვე, საქართველოში უკვე შექმნილი ანალოგიური ხიდები, ასევე, ახალი გადაწყვეტები, რომლებიც გადასალახ წინააღმდეგობაზე ხიდის მექანიზებული აგების
საშუალებას იძლევა. დაკონკრეტებულია ორი ვარიანტი – მრავალმალიანი ხიდი,
რომელიც საბოლოო ეტაპზე ხდება ერთმალიანი, რომლის სიგრძე შეადგენს 60
მეტრს და ერთმალიანი ხიდი მალით 20 მეტრამდე, რომლის გადმოშლა ავტომობილიდან ხდება 2-3 წუთში.
4) „New foldable mechanical supporting ring structure for space antennas“, ISSN 15120740) („ახალი გასაშლელი მექანიკური ძალოვანი რგოლის სტრუქტურა კოსმოსური
ანტენებისათვის“) (თანაავტორობით; გამომცემლობა „ბარტონი“, საერთაშორისო
ჟურნალი „მექანიკის პრობლემები“, № 4(73), თბილისი, 49-54, ინგლისურ ენაზე).
ანტენა მიღებულია ორი კონუსური პანტოგრაფიული სისტემის შერწყმით,
სადაც სივრცული ტრანსფორმირებადი სტრუქტურის ღეროვანი ელემენტები ერთმანეთთან დაკავშირებულია მხოლოდ ცილინდრული სახსრებითა და „მოსრიალე“
კვანძებით.
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შესწავლილია ორპანტოგრაფიანი და ჩასატეხღეროებიანი ცილინდრული და
კონუსური სისტემები, რომელთაგან უპირატესობა ცილინდრულ სისტემებს ენიჭებათ. ლაიტმოტივია ის, რომ მოქნილი ცენტრალური ნაწილის გარანტირებული
დაჭიმვის შანსი ცილინდრულ სისტემებში ბევრად მეტია. ეს კი განპირობებულია
მათი სიმეტრიულობით და მათ შემადგენელ ელემენტებში ძალვების თანაბრად
გადანაწილების მეტი ალბათობით.
მექანიკური სახსრულ-ღეროვანი ტრანსფორმირებადი სტრუქტურები ფართოდ გამოიყენება რეფლექტორული ანტენების ძალოვანი რგოლების ასაგებად. ამ
მიმართულებით ინსტიტუტში უამრავი ვარიანტია განხილული და შესწავლილი.
სამუშაოები მიმდინარეობდა როგორც ინსტიტუტის ფარგლებში, ასევე წამყვან ევროპულ ორგანიზაციებთან ერთად. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ევროპულ კოსმოსურ სააგენტოსა და მიუნხენის ტექნიკურ უნივერსიტეტთან განხორციელებული
ერთობლივი პროექტები და ამ პროექტების საფუძველზე შექმნილი ახალი კონსტრუქციები და პატენტები.
აღსანიშნავია, რომ პრიორიტეტი, ძირითადად, კონსტრუქციის სიმსუბუქეს
ენიჭებოდა. ანუ პირველ პლანზე იყო კონსტრუქციის მასა, ხოლო შემდგომ კი მისი
სიხისტე და სხვა დანარჩენი პარამეტრი. აქედან გამომდინარე, ორპანტოგრაფიანი
სტრუქტურების ოპტიმიზაციის ხარჯზე მიღებულია ჩასატეხღეროებიანი სტრუქტურები, რომლებიც ნაკლები ღეროვანი ელემენტებით და, შესაბამისად, ნაკლები
სიხისტითა და მდგრადობით ხასიათდებოდა. ავტორების აზრით კოსმოსური რეფლექტორების მდგრადობის პირობის დასაკმაყოფილებლად ამგვარი მიდგომები
დაუშვებელია. მით უფრო, რომ მაღალი სიზუსტის ზედაპირების მისაღებად, ძალოვან რგოლებში დამატებითი ღეროების შემოტანა აუცილებელია. შედეგად, კონსტრუქციის მასა საგრძნობლად არ იზრდება, მაგრამ სანაცვლოდ, მისი მდგრადობა და,
შესაბამისად, სიზუსტე მნიშვნელოვნად იმატებს.
5) „Analysis of New foldable mechanical supporting ring for space antennas“ („კოსმოსური ანტენების ახალი გასაშლელი მექანიკური ძალოვანი რგოლის ანალიზი“
(თანაავტორობით; გამომცემლობა „ბარტონი“, „საერთაშორისო ჟურნალი „მექანიკის
პრობლემები“, № 4(73), თბილისი, 55-62, ინგლისურ ენაზე).
მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო ათწლეულებში ჩატარებული კოსმოსური
გასაშლელი რეფლექტორების დაპროექტებისათვის საჭირო თეორიული, კონსტრუქციული და ექსპერიმენტული კვლევები მოიცავს საკმაო მასალებს, წარმოდგენილი სფერო დღემდე ინარჩუნებს უდიდეს ინტერესს და გააჩნია უზარმაზარი
გამოყენების არეალი. წარმოდგენილია გასაშლელი ძალოვანი რგოლების ახალი
კონსტრუქციების თეორიული ანალიზი როგორც სიმეტრიული, ასევე ასიმეტრიული
რადიო ტელესკოპებისათვის (წრიული ან ელიფსური აპერტურებით).
აღნიშნულ სფეროში მოპოვებული ანალიზის შედეგებზე დაყრდნობით აგებულია ძალოვანი რგოლების მათემატიკური მოდელების რამდენიმე ვარიანტი.
მათი შედარებისა და საუკეთესო სტრუქტურის გამოვლენის მიზნით ჩატარებულია
გაანგარიშებები კონსტრუქციების სტატიკურ/დინამიკურ დატვირთვებსა და მდგრადობებზე. გაანგარიშებების ჩატარება ხორციელდებოდა სასრულ ელემენტთა
მეთოდით _ პროგრამა NASTRAN-ში. სახსრები მოდელირებულია ლოკალურ კოორდინატთა სისტემებში და მაქსიმალურადაა მიახლოებული რეალურთან. პარამეტრული მოდელირებისა და ანალიზის შედეგების შესწავლით დადგენილია
ძალოვანი რგოლის საუკეთესო ვარიანტი.
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აკად. ე. მეძმარიაშვილმა მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო კონფერენციაში:
_ მე-3 საერთაშორისო კონფერენციაზე _ „მსუბუქი კონსტრუქციები და რეფლექტორული ანტენები“ _ მის მიერ გაკეთებულ იქნა სამი მოხსენება, თბილისი.
აკად. ე. მეძმარიაშვილის ხელმძღვანელობით დამუშავდა:
1) სტუ-ს ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტის სამეცნიერო ჯგუფთან და სტუ-ს სამშენებლო ფაკულტეტის
დოქტორანტ რ. ტყეშელაშვილთან ერთად როტორული ტიპის ქარის აგრეგატი, რომელსაც აქვს რიგი უპირატესობები არსებულ ანალოგებთან შედარებით. შემოთავაზებულია აგრეგატის გაანგარიშების ახლებური მიდგომები. შესწავლილია აგრეგატის
ენერგოკინემატიკური მახასიათებლები. ანალიზური მეთოდით დადგენილია ქარის
ენერგიის გამოყენების კოეფიციენტი. მიღებული თეორიული მონაცემების შესამოწმებლად შოთა რუსთაველის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტექნოლოგიური ფაკულტეტის თანამედროვე ტექნოლოგიების ფაბლაბის ლაბორატორიაში
ლაზერული მჭრელის აპარატით დამზადდა გამოსაცდელი მოდელი. მოდელი
გამოცდილია ქარის სხვადასხვა სიჩქარისას. ჩატარებულმა ესპერიმენტულმა კვლევებმა კონსტრუირებისა და გაანგარიშებისას აჩვენა თეორიული მიდგომების სისწორე.
2) დამუშავდა სწრაფად ასაგები ერთმალიანი ხიდების გაშლისა და გადასალახ
წინააღმდეგობაზე გადების არსებული და შესაძლო ლოგიკური სქემები.
გასაშლელი ხიდების მალის შემდგომი ზრდა შესაძლებელი ხდება ტრანსფორმირებადი საინჟინრო სისტემების შედგენილ რთულ პრინციპზე გადასვლით.
ასეთი ლოგიკით განხილულია დაკეცვის და ტელესკოპის პრინციპების და დაკეცვისა
და დახვევის პრინციპების შეთავსებით ხიდის კონსტრუქციული სქემების შექმნა,
რომელიც საშუალებას იძლევა ნაცვლად 20-24 მეტრი სიგანის წინააღმდეგობისა,
გასაშლელი ერთმალიანი ხიდებით დაძლეულ იქნეს 40-48 მეტრი სიგანის წინააღმდეგობები. შეიქმნა მუშა და დეტალური ნახაზები, რომელთა მიხედვითაც სტუ-ს
ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტსა და შოთა რუსთაველის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ფაბლაბის ლაბორატორიაში დამზადდა ხიდის მუშა მოდელი.
აკად. ე. მეძმარიაშვილი ხელმძღვანელობს თემას პროგრამული დაფინანსებით
_ „საქართველოს ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის თავდაცვისათვის საინჟინრო
მომზადების, საბრძოლო მოქმედებების და ოპერაციების, ბუნებრივი და ხელოვნური
ექსტრემალური ვითარებების საინჟინრო უზრუნველყოფის სისტემატიზებული და
კლასიფიცირებული კონცეფციის განსაზღვრა, თეორიული საფუძვლების და შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამის შექმნა. გამოყენებითი, სამხედრო მეცნიერება
(სამოქალაქო ექსტრემალური სიტუაციები).“

აკადემიკოსი გოჩა ჩოგოვაძე

მონოგრაფია
„მართვის საინფორმაციო სისტემების დაპროგრამების ჰიბრიდული ტექნოლოგიები და მონაცემთა მენეჯმენტი“ (თანაავტორობით; საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი, 1001 გვ).
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განხილულია მართვის საინფორმაციო სისტემების პროგრამული უზრუნველყოფის ობიექტორიენტირებული ანალიზის, დაპროექტების, განვითარების, ტესტირების, დანერგვისა და რეინჟინერინგის საკითხები, UML/Agile/ITIL მეთოდოლოგიების, ბიზნესპროცესების IT-სერვისების უსაფრთხოების BSI/COBIT სტანდარტების, მონაცემთა რელაციური და NoSQL/NewSQL ტიპის ბაზების მართვის სისტემების გამოყენების საფუძველზე. გადმოცემულია დაპროექტების ავტომატიზაციის, კლინეტსერვერული და სერვისორიენტირებული სისტემების იმიტაციური
მოდელების აგებისა და ანალიზის საკითხები პეტრის ფერადი ქსელებით (CPN).
ექსპერიმენტული ნაწილი შესრულებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, საფინანსო ბანკის, მულტიმოდალური გადაზიდვების სისტემის, ელექტრონული არჩევნების, შავი ზღვის ეკოლოგიის მონიტორინგის სისტემისა და საწარმოო
ფირმის მარკეტინგის საპრობლემო სფეროებისათვის. პრაქტიკული ამოცანები
რეალიზებულია დაპროგრამების ჰიბრიდული ტექნოლოგიების (WPF,WF,WCF)
გამოყენებით MsVisual Studio.NET Framework 4.5 ინტეგრირებულ პლატფორმაზე.
წიგნი გამიზნულია პროგრამული ინჟინერიისა და მართვის საინფორმაციო სისტემების სპეციალობათა ბაკალავრების, მაგისტრანტ-დოქტორანტებისა და პროგრამული უზრუნველყოფისა და მონაცემთა მენეჯმენტის საკითხებით დაინტერესებული
მკითხველისათვის.

სტატიები

1) `ინფორმაციული საზოგადოება, მონაცემთა მენეჯმენტის ახალი ტექნოლოგიები და ექსტრემალური სიტუაციების მართვის სისტემები~ (თანაავტორობით;
სტუ-ს შრომათა კრებულში `მართვის ავტომატიზებული სისტემები~ , №1(25), 7-16).
განხილულია მონაცემთა მენეჯმენტის ახალი ტექნოლოგიების ინტეგრაციის
საკითხები მასობრივი მომსახურების საინფორმაციო სისტემებთან ინფორმაციული
საზოგადოების ფორმირების მიზნით. შემოთავაზებულია ეკოსისტემებისა და მონაცემების ანალიზის სისტემების გამოყენების კონცეფცია, მანქანური დასწავლის
ალგორითმების შემუშავებისა და პროგრამული რეალიზების ასპექტები Python ენაზე
ჰიბრიდული დაპროგრამების ტექნოლოგიების საფუძველზე.
ექსპერიმენტული ნაწილი წარმოდგენილია ექსტრემალურ სიტუაციებში გადაწყვეტილების მიღების სისტემის მხარდამჭერი ინფორმაციული და პროგრამული
უზრუნველყოფის პაკეტებით.
გადაწყვეტილია ინფორმაციის შეგროვებისა და მონაცემთა საცავის ფორმირების ამოცანა სასწრაფო დახმარების ბრიგადების ოპერატიული მართვის ამოცანებისათვის.
2) `საინფორმაციო ეკოსისტემის ავტომატიზებული დაპროექტება შავი ზღვის
წყლის რესურსების მონიტორინგისათვის~ (თანაავტორობით; საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე, ტ. 12, №2, 19-26, ინგლისურ ენაზე).
განხილულია შავი ზღვის საქართველოს აკვატორიაში წყლის რესურსების
ეკოლოგიური მონიტორინგის საინფორმაციო სისტემის ინფრასტრუქტურის დამუშავების საკითხი. საანალიზოდ გამოყენებულია მონაცემთა ობიექტ-ორიენტირებული მულტიმედიური ბაზების ტექნოლოგია, ინტერფეისის მობილური კომუნიკაციური სერვის-ორიენტირებული არქიტექტურით. განხორციელებულია ეკოსისტემის მონაცემთა ბაზის სერვერის კონცეპტუალური სტრუქტურის ავტომატიზებული
დაპროექტება და რევერსული (ORM <-> ERM) პროცესის კვლევა CASE ტექნოლოგიით, კერძოდ, ობიექტ-როლური მოდელების (Natural ORM Architect) გრაფულ54

ანალიზური ინსტრუმენტით. ეკომონიტორინგის სისტემის ინფრასტრუქტურა რეალიზებულია MS VIsual Studio. NET Framework 4.5 ინტეგრირებულ გარემოში SQL
Server ბაზისა და Ms Sharenoint პაკეტების საფუძველზე.
3) `სასწრაფო სამედიცინო მომსახურების მოდელირება გრიპის ეპიდემიის
დროს: ალგორითმი სასწრაფო დახმარების ბრიგადების ეფექტური მართვისათვის~
(თანაავტორობით; საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე, ტ. 12,
№ 4, 47-52, ინგლისურ ენაზე).
სასწრაფო სამედიცინო მომსახურების დისპეტჩერების დასახმარებლად შექმნილია გრიპის სეზონის შემთხვევებზე მორგებული მოდელი და ალგორითმები
თითოეული შემთხვევის სამედიცინო მომსახურების გადაუდებლობის დასადგენად.
პროგრამული რეალიზაციის მიზნით გამოყენებულია მულტიპარადიგმული
ენა Python. ალგორითმების საფუძველზე შესაძლებელია გრიპის შემთხვევათა
მომსახურების რიგის ობიექტურად დადგენა. დისპეტჩერს წარედგინება ყველაზე
მაღალი რისკ-ფაქტორის შემთხვევები, რომელთა საფუძველზეც მას შეუძლია
ადეკვატური გადაწყვეტილების მიღება სასწრაფო დახმარების მანქანებისა და ექიმთა
ბრიგადების გაგზავნის თაობაზე.
საჭირო მონაცემთა მოპოვება შესაძლებელია ჩვეულებრივი ბარათებიდან,
რომლებიც ივსება შსს სსიპ `112-ის~ ოპერატორების მიერ თითოეული გამოძახების
შემთხვევაში. აღნიშნული ალგორითმების საშუალებით შესაძლებელია ყველა შემთხვევის გამოვლენა, რომელსაც ექიმი გადაუდებლად მიიჩნევს.
აკად. გ. ჩოგოვაძის ხელმძღვანელობით 2018 წლის 28-29 სექტემბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდა საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური
კონფერენცია _ `ინფორმაციული საზოგადოება და განათლების ინტენსიფიკაციის
ტექნოლოგიები (ISITE18)~, რომელიც მიეძღვნა სტუ-ში იუნესკოს კათედრის
`ინფორმაციული საზოგადოების~ დაარსების 15 წლისთავს.
აკად. გ. ჩოგოვაძის მისასალმებელი სიტყვა გამოქვეყნდა სტუ-ს შრომების
კრებულში _ „მართვის ავტომატიზებული სისტემები“ (2018, №2(26)). აქვე გამოქვეყნებულია მისი თანაავტორობით შესრულებული მოხსენებები:
_ „ფრანგული უმაღლესი განათლების ტაბუ“;
_ „ინფორმაციული საზოგადოება – მულტიდისციპლინური განათლების თანამედროვე გამოწვევა“;
_ „გლობალური გამოწვევები და იუნესკოს საქმიანობა“. ეს მოხსენებები
წაკითხულ იქნა სექციების სხდომებზე.
იუნესკოს ეგიდით რეალიზებისათვის წარმოდგენილი პროგრამების დიდი
მნიშვნელობის გამო თანამედროვე მსოფლიოსათვის, განსაკუთრებით მრავალსაუკუნოვანი კულტურის მქონე ისეთი ქვეყნებისათვის, როგორიც საქართველოა, აკად.
გ. ჩოგოვაძემ საქართვლოს შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოების წინაშე დააყენა
საკითხი ამ ინიციატივების ჩვენი ქვეყნის სახელით ინიცირების შესახებ.
საანგარიშო წელს აკად. გ. ჩოგოვაძე, როგორც საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან არსებული იუნესკოს `ინფორმაციული საზოგადოების~ კათედრის
გამგე, განაგრძო სამეცნიერო-კვლევით და საგანმანათლებლო მოღვაწეობას განათლების სფეროში ახალი საინფორმაციო ტექნოლოგიების დამუშავებისა და საინფორმაციო საზოგადოების შექმნის მიმართულებით. ხელმძღვანელობდა კათედრაზე
ჩატარებული სამეცნიერო-მეთოდური სემინარების მუშაობას, რომელთაგან განსაკუთრებით მნიშვანელოვანია:
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_ `თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიები და საზოგადოება~.
შემუშავდა ლექციების კურსის სილაბუსი საგანში „ინფორმაციული და
კომუნიკაციური ტექნოლოგიები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“, რომლის მიზანია
ინფორმაციული საზოგადოების სტრუქტურისა და აგების პრინციპების შესწავლა.
ინფორმაციულ საზოგადოებაში თანამედროვე და მომავლის ინფორმაციულ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიების გამოყენების შესწავლა სახელმწიფოს ეკონომიკის
სხვადასხვა სექტორში. საგანი დაინერგა ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის
„ინფორმატიკის“ საგანმანათლებლო პროგრამაზე „მართვის ავტომატიზებული სისტემების“ დეპარტამენტში.
_ `მართვის საინფორმაციო სისტემების ინტეგრაციის პრობლემები, მათი
გადაჭრის თეორიული ასპექტები და ინსტრუმენტული საშუალებები~.
შემუშავდა დოქტორანტურის „ინფორმატიკის“ საგანმანათლებლო პროგრამის
სპეცკურსის სილაბუსი საგანში „მართვის საინფორმაციო სისტემების ინტეგრაციის
პრობლემები და მათი გადაწყვეტის ტექნოლოგიები“, რომლის მიზანია დოქტორანტებს მიაწოდოს რთული ობიექტების სისტემური, ობიექტ-ორიენტირებული და
უნიფიცირებული მოდელირების კვლევის მეთოდები და მათი უახლესი ინსტრუმენტული საშუალებები.
_ სემინარი თემაზე `ვირტუალური რეალობა და თანამედროვე საინფორმაციო
ტექნოლოგიები~;
_ `შავი ზღვის ეკოლოგიური მონიტორინგისა და კვლევის საინფორმაციო
სისტემა~;
_ `ბიო-ტექნიკური სისტემების მომავალი ინფორმაციულ საზოგადოებაში~;
_ `მსოფლიო საზოგადოებრივი ცივილიზაციური სტრუქტურის გლობალური
ოპტიმიზაციის პროგრამა~.
აკად. გ. ჩოგოვაძის ხელმძღვანელობით ძირეული მოდიფიცირება ჩაუტარდა
და თანამედროვე მოთხოვნათა სტანდარტებთან შესაბამისობაში იქნა მოყვანილი
შემდეგი აკადემიური დისციპლინების სილაბუსები:
1. ინფორმაციული და კომუნიკაციური ტექნოლოგიები ინფორმაციულ საზოგადოებაში;
2. პროგრამული სისტემების მენეჯმენტის საფუძვლები (ITIL, UML, Fgile
ტექნოლოგიების ბაზაზე);
3. კორპორაციული მენეჯმენტის სისტემების დეველოპმენტის საფუძვლები
(WPF, Workflow დაWCF ტექნოლოგიების ბაზაზე);
4. მონაცემთა საცავებში ბიზნეს-ანალიზის სერვისების გამოყენება;
5. საინფორმაციო ტექნოლოგიები ცივილიზაციურ მოდელებში.

აკადემიკოსი ლევან ჯაფარიძე

სტატია
„სეისმური P და S ტალღებით და გეოსტატიკური ძალებით გამოწვეული შიგა
ძალვების გაანგარიშება წრიული კვეთის გვირაბის კონსტრუქციაში” (საქართველოს
მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე, ტ. 12, #1, 33-44, ინგლისურ ენაზე).
მოცემულია გეოსტატიკური და სეისმური ძალების მოქმედების ქვეშ მყოფი
ქანების მასივისა და წრიული კვეთის გვირაბის კონსტრუქციის ერთობლივი დეფორმაციის რეჟიმში წარმოშობილი შიგა ძალვების გაანგარიშების ანალიზური
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აპარატი. ქანების მასივი განხილულია როგორც ერთგვაროვანი, იზოტროპიული,
წრფივად დეფორმირებადი ტანი და მოდელირებულია დრეკადობის თეორიის
მეთოდებით. გვირაბის სამაგრი კონსტრუქციის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობა შეფასებულია მასალათა გამძლეობის საშუალებებით და ითვალისწინებს
გვირაბის გაყვანისა და გამაგრების ოპერაციების ტექნოლოგიურ ფაქტორებს
„სამაგრი-ქანის“ მექანიკური სისტემის საკონტაქტო პირობებს.
ანალიზური აპარატი მოწოდებულია გვირაბის საექსპლოატაციო პირობების
ზღვრულ მდგომარეობებზე გაანგარიშებისათვის მასზე გრავიტაციული სტატიკური
და სეისმური, P და S გრძივი და განივი ტალღებით გამოწვეული დატვირთვების
ზემოქმედებისას.
რიცხვითი მაგალითები აჩვენებს, რომ გრძივი ტალღებით გამოწვეული
მაქსიმალური ძაბვები გვირაბის კონსტრუქციაში შეიძლება აჭარბებდეს განივი
ტალღებით გამოწვეულ ძაბვებს, ხოლო გეოსტატიკური და სეისმური წარმოშობის
ძაბვების სუპერპოზიციით მიღებული ჯამური ძაბვები შეიძლება ბევრად აღემატებოდეს მხოლოდ განივი ტალღებისას. შესაბამისად, მათი ზემოქმედების ცალცალკე შეფასება, ანდა გრძივი ტალღების საერთოდ იგნორირება, რასაც ადგილი აქვს
თანამედროვე სპეციალური ლიტერატურის დიდ უმრავლესობაში, მნიშვნელოვნად
ამცირებს გაანგარიშების სიზუსტეს და, საბოლოო ჯამში, ამცირებს ნაგებობის საიმედოობას.
აკად. ლ. ჯაფარიძე მოხსენებებით გამოვიდა კონფერენციებზე:
_ „ქანების შრეობივი მასივის მდგრადობის შეფასება ე.წ. მოხსნადი ძაბვების
მეთოდით წყნეთი-სამადლოს საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის მაგალითზე“
(საქართველოს მინერალოგიური საზოგადოების მიერ ორგანიზებული მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - „გეოლოგიის დარგის სიძლიერე
ეკონომიკის აღორძინების წინაპირობაა“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
თბილისი).
_ მე-5 ყოველწლიურ ღია სამეცნიერო კონფერენციაზე _ „სამთო საქმისა და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“ (გ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, თბილისი)
წაიკითხა 2 მოხსენება:
_ „სამთო გეომექანიკის არსებული პრობლემები და ამოცანები“;
_ „ბუნებრივი და ხელოვნური ფერდობების მდგრადობის საკითხები“.
აკად. ლ. ჯაფარიძემ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომაზე წაიკითხა სამეცნიერო მოხსენება თემაზე: „წყნეთი-სამადლოს
დამეწყრილი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციისა და უსაფრთხო ექსპლუატაციის
გეომექანიკური პრობლემები“;
ინტერვიუ მისცა საქართველოს რადიოს 2018 წლის 4 მარტის გადაცემაში
„აკადემიური სივრცე“ თემაზე: „საქართველოს წიაღისეულის დამუშავებისა და მიწისქვეშა სივრცეების გამოყენების პერსპექტივები და სამეცნიერო-ტექნოლოგიური
პრობლემები“.
აკად. ლ ჯაფარიძე მონაწილეობდა თემის _ „შეიარაღებისა და საბრძოლო
მასალის მიწისქვეშა საცავის მზიდი კონსტრუქციების დინამიკურ დატვირთვებზე
გაანგარიშება კომპიუტერული მოდელირების საშუალებით“ _ შესრულებაში.
იგი საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის დავალებით
ასრულებდა თემას _„წყნეთი-ბეთანიის საავტომობილო გზის ცენტრალური ნაწილის
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რეაბილიტაციის შემდეგ დარჩენილი უბნების მდგრადობის შეფასება და მისი უზრუნველყოფის რეკომენდაციების შემუშავება“.
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2018 წლის ფუნდამენტური კვლევების კონკურსზე წარდგენილია განაცხადი თემაზე „დარტყმითი და
ხანგრძლივი სიმტკიცეების კვლევა ადგილობრივი მასალების ბაზაზე დამზადებული ფიბრობეტონებისათვის”.

აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი გურამ გაბრიჩიძე

მონოგრაფია
1) „რატომ ეძებს კაცობრიობა მიწისძვრებისგან დაცვის ახალ გზებს”? (სამენოვანი მონოგრაფია, თბილისი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის
სტამბა, 83 გვ.).
კაცობრიობა აცნობიერებს, რომ დედამიწის მნიშვნელოვანი ტერიტორიის,
მასზე განლაგებული ქალაქებისა და სხვა ფასეულობების სეისმურ უსაფრთხოებას
საკმარისად ვერ უზრუნველყოფს სეისმომედეგი მშენებლობის კონცეფცია და შესაბამისი ნორმატიული ბაზა. სეისმური საფრთხის შესამცირებლად დამატებითი
შესაძლებლობებია საჭირო. მაგრამ არის იმის საშიშროება, რომ ამან შექმნას არაპროგნოზირებადი ვითარება და მივიღოთ კატასტროფული შედეგებიც კი.

სტატიები

1) „ქარის ზემოქმედებისას მაღლივი შენობის ქცევის ექსპერიმენტული მონაცემების დამუშავების საფუძველზე შენობის ქცევის შესწავლა მის ფუძეში ნებისმიერი
სეისმური ტალღის გავლისას“ (საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის
მოამბე, ტ. l2, №3, ინგლისურ ენაზე).
ბოლო წლებში მსოფლიოს სეისმურად აქტიურ რეგიონებში გამრავლდა
მაღლივი და ზემაღლივი შენობების რაოდენობა, რასაც სხვადასხვა ქვეყნებში თან
სდევს ასეთი შენობების დაპროექტების ნორმატიული დოკუმენტების შემუშავება.
ცნობილი ავტორიტეტები მიიჩნევენ, რომ ძველ ნორმატიულ დოკუმენტებზე
დაყრდნობით არ შეიძლება მაღლივი შენობების დაპროექტება. უნდა შეიქმნას
მაღლივი შენობების დაპროექტების სპეციალური ნორმები. თუ ამ მოსაზრებას
დავეთანხმებით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მსოფლიოს სეისმურად აქტიური რეგიონები გადაქცეულია ექსპერიმენტულ პოლიგონებად, სადაც მრავალი მაღლივი შენობა ელოდება რეალური მიწისძვრით გამოცდას. ამ პირობებში ძალიან აქტუალური
ხდება მოსაზრება, რომ არ დაველოდოთ მიწისძვრებს და არსებული მაღლივი შენობების ქცევა მიწისძვრისას შევაფასოთ ექსპერიმენტული გზით. ამ მიზანს ემსახურება
სტატიაში შემოთავაზებული მიდგომა.
2) „კაცობრიობა ეძებს მიწისძვრისაგან დაცვის ახალ გზებს“ (ჟ. „მეცნიერება და
ტექნოლოგიები“, № 3, (729), 9-17).
სეისმური საფრთხის შესამცირებლად კაცობრიობას დღეს საჭიროდ მიაჩნია
მიწისძვრის მოკლევადიანი პროგნოზისა და ადრეული შეტყობინების სისტემის
დამუშავება. ამ მიმართულებით მსოფლიოში მიმდინარეობს ინტენსიური პროცესი,
რამაც შეიძლება კარდინალურად შეცვალოს სეისმომედეგი მშენებლობისა და
ადამიანთა და მატერიალური ფასეულობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის
პრინციპები.
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3) „რატომ შეწყდა საქართველოში მეცნიერების განვითარების შესახებ საუბარი
_ პრობლემა მოვაგვარეთ, თუ ხელი ჩავიქნიეთ?“ (გაზ. „ლიტერატურული საქართველო“, 22 ივნისი, 2018 წ.).
აკად. წევრ-კორ. გ. გაბრიჩიძე თანაავტორია IAP-ის დეკლარაციისა, რომლის
მონაწილე ქვეყნებია: იაპონია, ავსტრალია, ირანი, ალბანეთი, აშშ, სამხრეთ აფრიკა,
ჩინეთი, კანადა, ბრაზილია, იტალია, ინდოეთი, ბრიტანეთი, მექსიკა.
_ „IAP-ის დეკლარაცია მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების როლის შესახებ
კატასტროფების რისკის შემცირების საკითხში“ (4 გვ., ICTP Campus, ტრიესტი, იტალია).
მსოფლიოში საგრძნობი პროგრესია დაფიქსირებული კატასტროფების რისკის
შემცირების მიმართულებით. ჩატარებულია დიდი მოცულობის კვლევები და
მიღებულია მნიშვნელოვანი შედეგები. პრობლემას წარმოადგენს ამ შედეგების პრაქტიკული რეალიზაცია, რაც მნიშვნელოვნად აფერხებს კატასტროფების რისკის შემცირების მიმართულებით საერთაშორისო და რეგიონული პროგრამების ეფექტიან
რეალიზაციას. დეკლარაციაში მოცემულია აკადემიათაშორისი თანამშრომლობის
საერთაშორისო გაერთიანების (IAP) რეკომენდაციები ამ პრობლემის გადალახვის
მიმართულებით.
აკად. წევრ-კორ. გ. გაბრიჩიძემ მონაწილეობა მიიღო სამეცნიერო ფორუმებში:
_ „კაცობრიობა ეძებს მიწისძვრებისაგან დაცვის ახალ გზებს. სეისმური დაცვის
ახალი პარადიგმა“ (Problems of Earthquake Resistance in Cultural Heritage Monuments
Protection and Civil Engineering, თბილისი).
_ „იცვლება თუ არა კაცობრიობის სეისმური უსაფრთხოების გლობალური
სტრატეგია“ (ГЕОРИСК 2018, Х международная научно-практическая конференция по
проблемам снижения природных опасностей и рисков, Москва, РФ).
მან პრეზიდიუმის სხდომაზე წაიკითხა მოხსენება _ „სეისმური საფრთხისაგან
კაცობრიობის დაცვის ალტერნატიული გზების ძიების შესახებ“.
იგი აქტიურად თანამშრომლობს ფლორიდის (აშშ) ატლანტიკ უნივერსიტეტის
ოკეანისა და მექანიკის ინჟინერთა დეპარტამენტთან, ევროპის სამოქალაქო ინჟინერთა კავშირთან და ისრაელის ქალაქ არიელის უნივერსიტეტის სამოქალაქო ინჟინერიის დეპარტამენტთან.
არის აკადემიათაშორისი თანამშრომლობის საერთაშორისო ორგანიზაციის
სამუშაო ჯგუფის წევრი (IAP Working Group Member). ამ სტატუსით (IAP WG)
შეყვანილია იოჰანესბურგის (სამხრეთ აფრიკა) WITS უნივერსიტეტის ექსპერტთა
სიაში.
აკად. წევრ-კორ. გ. გაბრიჩიძის მიერ ხელისუფლებაში წარდგენილია წინადადებები (პროექტები) ქვეყნისათვის აქტუალურ პრობლემებზე, მათ შორის, საქართველოში მეცნიერების განვითარების საკითხებზე:
_ ქ. თბილისში განლაგებული შენობების სეისმური უსაფრთხოების ნიშნით
პასპორტიზაციის აუცილებლობის შესახებ (თბილისის მერს, კ. კალაძეს);
_ საქართველოში კატასტროფების რისკის შემცირების მიმართულებით საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წინადადებები (საქართველოს უსაფრთხოებისა და კრიზისული სიტუაციების მართვის საბჭოს).
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მონაწილეობა მიიღო რადიოგადაცემაში თემაზე _ „ბუნებრივი საფრთხეები
საქართველოში და საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის კატასტროფების რისკის სამეცნიერო პრობლემების შემსწავლელი კომისია“ (პირველი არხის
რადიო, 2018 წლის 28 იანვარი).
სტანდარტიზაციის ტექნიკურ კომიტეტში წაიკითხა მოხსენება _ „მშენებლობა
და მომეტებული საფრთხის შემცველი ობიექტები“(იყო სამუშაო ჯგუფის წევრი).

აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი დავით თავხელიძე

სახელმძღვანელო
„მოსავლის ამღები მანქანები“ (მეთოდური მითითება, საგამომცემლო სახლი
„ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 180 გვ.).
მეთოდური მითითება განკუთვნილია ლაბორატორიული და პრაქტიკული
სამუშაოების შესასრულებლად ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის აგროინჟინერიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.
მეთოდური მითითება სტუდენტს საშუალებას აძლევს უშუალოდ შეასრულოს
ლაბორატორიული და პრაქტიკული სამუშაოები, ინდივიდუალური დავალებები,
ზოგიერთი ძირითადი კვანძების გაანგარიშების პარამეტრები, აითვისოს კვლევის
ელემენტები და დამოუკიდებელი მუშაობის მეთოდოლოგია მეთოდურ მითითებაში
მოყვანილი ლაბორატორიული და პრაქტიკული ამოცანების გადასაწყვეტად. ის სტუდენტს დაეხმარება ტექნიკასთან უშუალო პრაქტიკული მუშაობის დროს სწრაფად
აღმოფხვრას ექსპლუატაციაში მყოფ სასოფლო-სამეურნეო მანქანებში წარმოქმნილი
უწესრიგობანი.
აკად. წევრ-კორ. დ. თავხელიძემ მონაწილეობა მიიღო მე-4 ქართულ-პოლონური საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის _ „სატრანსპორტო
ხიდი ევროპა-აზია“ _ მუშაობაში და წარადგინა 2 მოხსენება, თბილისი.
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტსა და ბირთვული კვლევების ევროპულ
ცენტრთან (CERN) დადებული ხელშეკრულების შესაბამისად აკად. წევრ-კორ. დ.
თავხელიძის ხელმძღვანელობით სრულდება ცენტრში არსებული ატლასის პროექტით გათვალისწინებული ახალი კოლაიდერის ორი მცირე დისკოს 9 მეტრის
დიამეტრის ალუმინის სტრუქტურის საპროექტო სამუშაოები და ამ დისკოების
დამზადება. დღეისათვის შესრულებულია სამუშაოების 93%. სამუშაოების დამთავრების ვადაა 2019 წლის თებერვალი.

აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი რამაზ ხუროძე

მონოგრაფია
„Mathematical models to control reliability for redundant technical systems“
(„მათემატიკური მოდელები დარეზერვებული ტექნიკური სისტემების საიმედოობის
მართვისათვის“)(მომზადებულია დასაბეჭდად, 171 გვ., ინგლისურ ენაზე).
განხილულია დარეზერვებული რთული ტექნიკური სისტემების საიმედოდ
დაგეგმვის ახლებური, ინვარიანტული მოდელები მომსახურების ორი მთავარი
ოპერაციის - ჩანაცვლებებისა და აღდგენების ადეკვატური აღწერის თვალსაზრისით.
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ასეთი ტიპის მათემატიკური მოდელების დამუშავება სისტემების სიზუსტის,
ადეკვატურობისა და უსაფრთხოების თვალსაზრისით თვისებრივად ახლებური
გადაწყვეტაა, რომელსაც მნიშვნელოვანი სამეცნიერო და პრაქტიკული ღირებულება
აქვს.

აკადემიის სტიპენდიატი გაიოზ ფარცხალაძე
გ. ფარცხალაძე არის ტექნ. მეცნ. კანდ., ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი.

სტატიები
1) აკად. ე. მეძმარიაშვილთან თანაავტორობით. „კომპლექსური ნაგებობები
ექსტრემალური ვითარებისათვის” (საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე, ტ. 12, №1, 76-80, ინგლისურ ენაზე) (ანოტაცია იხ. გვ. 50).
2) „UsingTopologicalTransformationstoConstructtheInterceptingLines“ („თანაკვეთის წირების აგება ტოპოლოგიური გარდაქმნების გამოყენებით“ (თანაავტორობით;
მე-18 საერთაშორისო კონფერენციის შრომები _ „გეომეტრია და გრაფიკა“, 219-227,
გამომცემლობა „Springer”, მილანი, იტალია, ინგლისურ ენაზე).
ნაშრომის მიზანია სივრცის გარდაქმნებით მხაზველობითი გეომეტრიის პოზიციური ამოცანების, კერძოდ, მეორე რიგის მრუდწირული ზედაპირებისა და ზოგიერთი სხვა ზედაპირის თანაკვეთის წირის აგების იმ ხერხების შემოთავაზება, რომლებიც საგრძნობლად ამარტივებს ამ ამოცანების გადაწყვეტას. კერძოდ, განხილულია
ტოპოლოგიური გარდაქმნების გამოყენება პოზიციური ამოცანების გადასაწყვეტად.
მხაზველობითი გეომეტრიის ამოცანების გადაწყვეტაში ტოპოლოგიური გარდაქმნების გამოყენების საფუძველი იმაში მდგომარეობს, რომ ეს გარდაქმნები ახორციელებს
სივრცის არათანაბარ დეფორმაციას, რაც შესაძლებლობას გვაძლევს ნებისმიერი ღია
მრუდი წირი ავსახოთ წრფეზე, ხოლო შეკრული მარტივი წირი _ წრეწირზე. ამოცანის
გადაწყვეტა სრულდება დეფორმირებული ფიგურების გეგმილების მონაწილეობით
და შემდეგ მიღებული შედეგის დაბრუნებით საწყის გეგმილებზე.
განხილული და გადაწყვეტილია პოზიციური შინაარსის შემდეგი კონკრეტული ამოცანები:
1) მოცემულია ნებისმიერი ფრონტალური მოხაზულობის ზედაპირი, რომელსაც გააჩნია მსგავსი და მსგავსად განლაგებული ელიფსური კვეთები და სამკუთხა
პრიზმა. მათი თანაკვეთის წირის აგება.
2) მოცემულია ნებისმიერი ფრონტალური მოხაზულობის ზედაპირი, რომელსაც გააჩნია მსგავსი და მსგავსად განლაგებული ელიფსური კვეთები და ჰორიზონტალურად პროექცირებადი სიბრტყე. მათი თანაკვეთის წირის აგება.
3) მოცემულია ელიფსური პარაბოლოიდი და ფრონტალურად პროექცირებადი
ცილინდრი. მათი თანაკვეთის წირის აგება.
ნაშრომის შედეგები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ტექნიკური და კონსტრუქტორული ამოცანების გადასაწყვეტად.
4) „Increasing the Accuracy of Measuring the Resistance of the Grounding System
withan Electrode less Method“ („ელექტროდების გარეშე ჩამამიწებლის წინაღობის
გაზომვის სიზუტის ამაღლების მეთოდი“) (საერთაშორისო ჟურნალი „ინჟინერია და
ტექნოლოგიები“, 7(4.38), 379-382, აშშ, ჰავაის უნივერსიტეტი, ინგლისურ ენაზე).
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ჩამამიწებლის წინაღობის სწორად შერჩევა და შემდგომში მისი შემოწმება
მნიშვნელოვანი პროცესია საიმედო მეხდაცვის სისტემის მონტაჟისა და ფუნქციონირებისათვის. თუ სპეციალური საზომი ხელსაწყოების გამოყენებით არ/ვერ არის
დაცული გაზომვისათვის საჭირო პირობები, ცდომილება საგრძნობი იქნება, კერძოდ,
მიღებული შედეგი მეტი იქნება წინაღობის ნამდვილ მნიშვნელობაზე. ამ ცდომილების შემცირების მიზნით შემუშავდა ჩამამიწებლის წინაღობის უფრო მაღალი
სიზუსტით გაზომვის მეთოდი. კერძოდ, ნეიტრალური სადენის წინაღობის წინასწარი გაზომვით მიღებული მნიშვნელობის გათვალისწინება კონკრეტული ობიექტის
ჩამამიწებლის წინაღობის გაზომვის დროს გვაძლევს მაღალი სიზუსტის შედეგს.
5) „Increasing the Accuracy of Measuring the Resistance of the Grounding System
withan Electrode less Method“ („ახალი ტიპის ვერტიკალურ ლილვიანი ჩამჩებიანი
ქარის ტურბინის შესახებ“) (საერთაშორისო სამეცნიერო ელექტრონული ბაზა „დსპეისი“, Dspace soft wareopyright, 2002-2011 Duraspace, ინგლისურ ენაზე).
წარმოებაში და საყოფაცხოვრებო პრაქტიკაში ენერგიის გამოყენების
მოსახერხებელ სახეს ელექტროენერგია წარმოადგენს. არსებობს ელექტროენერგიის
მიღების რამდენიმე წყარო, მათ შორის, ბირთვული ენერგია და ბუნების წიაღში
დაგროვილი ნახშირწყალბადოვანი ნაერთები ნავთობისა და აირის სახით. ელექტროენერგიის მისაღებად, რადიაციული საშიშროების გამო, ბირთვული ენერგიის
გამოყენება დიდ სიფრთხილეს მოითხოვს. იმავე მიზნით ნავთობისა და აირის ინტენსიური ხარჯვა ამცირებს ქიმიური მრეწველობისათვის უძვირფასესი ნედლეულის მარაგს და ამავე დროს იწვევს პლანეტის ეკოლოგიურ კრიზისს. ამიტომ,
აქტუალური ხდება განახლებადი ეკოლოგიურად სუფთა ენერგომატარებელი რესურსების გამოყენება. ერთ-ერთ ასეთ წყაროს წარმოადგენს ქარის ენერგია. ნაშრომის
მიზანია დადგინდეს შეიძლება თუ არა როტორის ტიპის ქარის აგრეგატის საშუალებით ქარის ენერგიის გარდაქმნა ელექტრო ან სხვა სახის ენერგიად.
1) აკად. ე. მეძმარიაშვილთან თანაავტორობით. „ახალი კონსტრუქციული
სტრუქტურა ქარის გენერატორისა და მზის ენერგიის გარდამქმნელის შეთავაზებით“
(საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, №1(507), 72-76, საგამომცემლო
სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“) (ანოტაცია იხ. გვ. 51).
2) აკად. ე. მეძმარიაშვილთან თანაავტორობით. „ახალი მიდგომები
სწრაფადასაგები მექანიზებული და ტრანსფორმირებადი ხიდების შექმნაში“
(საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, №1(507), 77-87, საგამომცემლო
სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“) (ანოტაცია იხ. გვ. 51).
პროფ. გ. ფარცხალაძემ მონაწილეობა მიიღო კონფერენციაში და წარსდგა
მოხსენებით:
_ „თანაკვეთის წირების აგება ტოპოლოგიური გარდაქმნების გამოყენებით“ (მე18 საერთაშორისო კონფერენცია _ „გეომეტრია და გრაფიკა“, მილანი, იტალია).
პროფ. გ. ფარცხალაძე საგრანტო პროექტის _ „ინოვაციური კომპეტენციებისა
და სამეწარმეო უნარების ამაღლება საინჟინრო განათლებაში“ _ ფარგლებში
იმყოფებოდა:
_ ყაზახეთში, ტარაზის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. განხილულ იქნა შემდეგი საკითხები: ინოვაციური კომპეტენციების განვითარება და შეფასება; ტრანსვერსალური კომპეტენციები; ინოვაციებზე ორიენტირებული კურიკულუმის შედგენა; მეწარმეობის თანამედროვე ასპექტები და განმარტება;
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_ ბელარუსიაში, მინსკის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ბრესტის სახელმწიფო
უნივერსიტეტში. განხილულ იქნა საკითხები: ინოვაციებისა და მეწარმეობის ორი
კურსის _ მეწარმეობა ინჟინერიაში და ინოვაციური ტექნოლოგიების შემდგომი
განვითარება; ინკუბაციისა და აქსელერაციის პროგრამები; უნივერსიტეტების როლი
საინჟინრო მეწარმეობის ხელშეწყობის მიმართულებით; ინოვაციურ სიტემებში
კონკურენციის დაგეგმვა; ინოვაციების გავრცელებაზე ეროვნული სემინარების დღის
დაგეგმვა (Dissemination Day);
_ ესპანეთში, ვალენსიის პოლიტექნიკურ უნივერსიტეტში. განხილულ იქნა
საკითხები: ბსუ-ს ინოვაციების ცენტრში მსმენელთა ინოვაციურ და სამეწარმეო
უნარებში თეორიული მომზადების ასპექტები; მსმენელთა მიერ შემოთავაზებული
ახალი იდეების დამუშავება ინოვაციების ინკუბატორებში (Hetchery); ინკუბატორებში მომზადებული საუკეთესო პროექტისა და გუნდის გამოვლენა; გამარჯვებული
პროექტისა და გუნდის წევრების გაგზავნის დაგეგმვა ესპანეთში, ვალენსიის
პოლიტექნიკურ უნივერსიტეტში (UPV) პროექტის წარსადგენად სხვა საერთაშორისო
გუნდებთან შეჯიბრებაში მონაწილეობის მიზნით (2019 წლის სექტემბერი); ინოვაციური პედაგოგიკისა და შეფასების _ Fincoda Barometer-ისა და Heinnovate სისტემები; ინჟინერიაში მეწარმეობისა და ინოვაციების სასწავლო კურსები. ვიზიტის
ფარგლებში დაიგეგმა საქართველოში ინოვაციების გავრცელების კონფერენციის
საკითხები.
პროფ. გ. ფარცხალაძე სტუ-ს ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტის სამეცნიერო ჯგუფთან ერთად მონაწილეობდა როტორული ტიპის ქარის აგრეგატის შექმნაში, რომელსაც რიგი უპირატესობები აქვს არსებულ ანალოგებთან შედარებით. შემოთავაზებულია აგრეგატის
გაანგარიშების ახლებური მიდგომები. შესწავლილია აგრეგატის ენერგოკინემატიკური მახასიათებლები. ანალიზური მეთოდით დადგენილია ქარის ენერგიის გამოყენების კოეფიციენტი. მიღებული თეორიული მონაცემების შესამოწმებლად ბსუ-ს
ტექნოლოგიური ფაკულტეტის თანამედროვე ტექნოლოგიების ფაბლაბის ლაბორატორიაში ლაზერული მჭრელის აპარატით დამზადებულია გამოსაცდელი მოდელი. მოდელი გამოცდილია ქარის სხვადასხვა სიჩქარისას. ჩატარებულმა ექსპერიმენტულმა კვლევებმა კონსტრუირებისა და გაანგარიშებისას თეორიული მიდგომების სისწორე აჩვენა.
დამუშავდა სწრაფად ასაგები ერთმალიანი ხიდების გაშლისა და გადასალახ
წინააღმდეგობაზე გადების არსებული და შესაძლო ლოგიკური სქემები.
გასაშლელი ხიდების მალის შემდგომი ზრდა შესაძლებელი ხდება ტრანსფორმირებადი საინჟინრო სისტემების შედგენილ რთულ პრინციპზე გადასვლით.
ასეთი ლოგიკით განხილულია დაკეცვისა და ტელესკოპის პრინციპების დაკეცვისა
და დახვევის პრინციპების შეთავსებით ხიდის კონსტრუქციული სქემების შექმნა,
რომელიც საშუალებას იძლევა ნაცვლად 20-24 მეტრი სიგანის წინააღმდეგობისა,
გასაშლელი ერთმალიანი ხიდებით დაძლეულ იქნეს 40-48 მეტრი სიგანის წინააღმდეგობები. შეიქმნა მუშა და დეტალური ნახაზები, რომელთა მიხედვითაც სტუ-ს
ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტსა და ბსუ-ს ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ფაბლაბის ლაბორატორიაში დამზადდა ხიდის მუშა მოდელი.
პროფ. გ. ფარცხალაძე მეცნიერთა ჯგუფთან ერთად ასრულებდა ბათუმის
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიზნობრივ სამეცნიერო-კვლევით
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პროექტს _ „გრუნტის მაღალწყლიან ზონებში მეხდაცვის ფიზიკური პროცესების
კვლევა“.
ელვის მაღალწყლიან გრუნტში ან თხევად გარემოში პირდაპირ გატარების
დროს ელექტრულმა განმუხტვამ შესაძლებელია წარმოქმნას ე. წ. ელექტროჰიდრავლიკური დარტყმები (შემდგომში ეჰდ), რასაც მოყვება გარკვეულ წერტილში
ენერგიის მომენტალური გამოყოფა. თუ ელექტრული განმუხტვის გზაზე აღმოჩნდება ლითონური წარმოშობის ჩანართები (არმატურა, მავთულები, კაბელები და
სხვ.) ელექტროჰიდრავლიკური დარტყმის სიმძლავრე მკვეთრად გაიზრდება, რასაც
მოყვება „თბური აფეთქება”. ეს ენერგია ბევრად გადააჭარბებს პირველწყაროს
იმპულსურ სიმძლავრეს და ამ მიზეზით მოხდება წყლიან გარემოში მყოფი
საძირკვლების გაურკვეველი რღვევა.
პროფ. გ. ფარცხალაძისა და მეცნიერთა ჯგუფის მიერ საგრანტო პროექტის
ფარგლებში ბსუ-ს ტექნოლოგიურ ფაკულტეტზე განხილულ იქნა მეხდაცვის
საკითხები ელექტროჰიდრავლიკურ ეფექტთან ერთად, რომელსაც შეიძლება ადგილი ჰქონოდა მაღალწყლიანი გრუნტის ზონაში შენობა-ნაგებობაზე მეხის დაცემის
დროს.
ექსპერიმენტის ჩატარებისას პროვოცირებულ იქნა ეჰდ-ს ეფექტი სველ
გარემოში მყოფ რკინა-ბეტონის კონსტრუქციებზე, რისთვისაც საგრანტო დაფინანსების ფარგლებში დამზადებულ იქნა მაღალი ძაბვის სპეციალური სტენდი. ეჰდ-ის
ეფექტმა მნიშვნელოვნად დააზიანა კონსტრუქციები. ექსპერიმენტული შედეგების
ანალიზის საფუძველზე შემუშავებულია რეკომენდაციები მეხისაგან გამოწვეული
კატასტროფების რისკის თავიდან აცილების მიზნით.
პროფ. გ. ფარცხალაძე მონაწილეობდა „Erasmus+“-ის საგრანტო პროექტში „InnoCENS Project“ – „ინოვაციური კომპეტენციებისა და სამეწარმეო უნარების ამაღლება საინჟინრო განათლებაში“.
იგი თანამშრომლობდა ვალენსიის (ესპანეთი) პოლიტექნიკურ უნივერსიტეტთან, ბელარუსის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან (მინსკი), ბრესტის სახელმწიფო
უნივერსიტეტთან, ტარაზის (ყაზახეთი) სახელმწიფო უნივერსიტეტთან.
ხელისუფლებაში წარდგენილია წინადადებები (პროექტები) ქვეყნისთვის
აქტუალურ პრობლემებზე, მათ შორის, საქართველოში მეცნიერების განვითარების
საკითხებზე:
_ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის დადგენილებით პროფ. გ. ფარცხალაძე შეყვანილ იქნა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურული მემკვიდრეობის საბჭოში, სადაც აქტიურად მონაწილეობს
ქვეყნისთვის აქტუალური პრობლემების გადაწყვეტაში;
_ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის
ბრძანებით არქიტექტურისა და მშენებლობის მიმართულების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს შექმნისა და მისი შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ
პროფ. გ. ფარცხალაძე შეყვანილ იქნა არქიტექტურისა და მშენებლობის მიმართულების უმაღლესი განათლების დარგობრივ საბჭოში, სადაც, ასევე, აქტიურად
მონაწილეობს ქვეყნისთვის აქტუალური პრობლემების გადაწყვეტაში.
2018 წელს გამოყენებითი მექანიკის, მანქანათმშენებლობის, ენერგეტიკისა
და მართვის პროცესების განყოფილებაში ჩატარდა 5 საერთო კრება. განხილულ
იქნა შესაბამისი პროფილის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტებისა და უმაღლესი
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სასწავლებლების ფაკულტეტების სამეცნიერო მუშაობის ანგარიშები. ამ მიზნით
განყოფილების მიერ აღნიშნული ანგარიშების შესაფასებლად გამოყოფილ იქნა
რეცენზენტები (სულ განხილულ იქნა 28 ასეთი ანგარიში). განყოფილებამ ჩაატარა
აკადემიკოს მდივნის არჩევნები. აკადემიკოს-მდივნად ახალი ვადით არჩეულ იქნა
აკად. მინდია სალუქვაძე. ჩატარდა, აგრეთვე, განყოფილების სწავლული მდივნის
არჩევნები - არჩეულ იქნა ნ. კილასონია.
საანგარიშო წელს განყოფილებამ ჩაატარა აკადემიკოსების არჩევნები სპეციალობებით: სამთო მექანიკა - ერთი ვაკანსია, დარეგისტრირებული იყო 2 კანდიდატი.
არჩეულ იქნა აკად. წევრ-კორ. ლევან ჯაფარიძე; მანქანათა მექანიკა - ერთი ვაკანსია,
დარეგისტრირებული იყო 3 კანდიდატი. არჩეულ იქნა თამაზ ნატრიაშვილი; საგზაოსატრანსპორტო სისტემები - ერთი ვაკანსია, დარეგისტრირებული იყო 2 კანდიდატი.
არჩეულ იქნა თამაზ შილაკაძე.

ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების
განყოფილება
ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების განყოფილებაში 2019 წლის 1 იანვრისათვის გაერთიანებული იყო 6 წევრი, მათ შორის, 5 აკადემიკოსი და 1 წევრ-კორესპონდენტი; 1 სტიპენდიატი.
განყოფილების წევრებმა 2018 წელს გამოაქვეყნეს 4 მონოგრაფია, 2 წიგნი, 1
სახელმძღვანელო და 51 სამეცნიერო სტატია.

აკადემიკოსი გიორგი თავაძე
წიგნი
„Self-propagating High-temperature Syntesis of Ferroalloys“ („ფეროშენადნობების
თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზი“) (თანაავტორობით; LAMBERT Academic Publishing. Printed by bookson Demand GmbH, Norderstedt/Germany
2018. 80 P. ISBN: 978-613-9-81534-0, ინგლისურ ენაზე).
აღწერილია თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის პროცესების გამოყენებით ლითონური მანგანუმის, დაბალნახშირბადიანი და დაბალფოსფორიანი ფერომანგანუმის, სპილენძ-მანგანუმის ლიგატურის CuMn50 და სხვა
მაღალტექნოლოგიური და ძვირადღირებული შენადნობების მიღების ტექნოლოგია.
ნაჩვენებია შემუშავებული ენერგოდამზოგავი და ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგიით Mn-Si-Al-Cu-Cr-V-As-W-Mb-Ni რიგის შენადნობებისა და ლიგატურების
მიღების შესაძლებლობა. მაღალტექნოლოგიურ შენადნობებში ძვირადღირებული
სუფთა ლითონების მაგივრად მათი ოქსიდების (ან სულფიდების) გამოყენება
მნიშვნელოვნად (45-50)%-ით შეამცირებს პროდუქციის თვითღირებულებას. პროცესი პრაქტიკულად უნარჩენოა, ვინაიდან წარმოქმნილი წიდები შეიძლება გამოვიყენოთ როგორც აბრაზიული მასალა. ნაჩვენებია, რომ შემუშავებული ტექნოლოგიის საფუძველზე შესაძლებელია მანგანუმის შემცველი ნარჩენებიდან მანგანუმის
ოქსიდისა და დიოქსიდის მაღალხარისხოვანი (Mn>60%, Mn>50%) კონცენტრატის,
ლითონური მანგანუმის, დაბალნახშირბადიანი და დაბალფოსფორიანი ფერომანგანუმის, სპილენძ-მანგანუმის ლიგატურის CuMn50 და სხვა მაღალტექნოლოგიური და
ძვირადღირებული შენადნობების, აგრეთვე, Mn-Si-Al-Cu-Cr-V-As-W-Mb-Ni რიგის
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შენადნობებისა და ლიგატურების წარმოება. დამუშავებულია სამრეწველო საპილოტე დანადგარის სქემა.

სტატიები
1) „STUDY OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS IN Ti-Cr-C-Steel, Ti-B, Ti-B-Me
SYSTEMS FOR OBTAINING PRODUCTS BY „SHS-ELECTRICAL ROLLING” („Ti-Cr-Cფოლადი, Ti-B, Ti-B-Me სისტემებში ტექნოლოგიური პარამეტრების შესწავლა თმსელექტროგლინვით ნაკეთობების მისაღებად“) (თანაავტორობით; წიგნში „Explosive
Production of New Materials: Science, Technology, Business, and Innovations“, May Russia,
St. Petersburg, p. 160-162. DOI: 10.30826/EPNM18-057; ISBN 978-5-94588-230-0, ინგლისურ ენაზე).
შემოთავაზებულია თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის
(თმს) და ელექტროგლინვის შერწყმული ინოვაციური ტექნოლოგია. ამ პროცესის
განსახორციელებლად აუცილებელი და საკმარისია, რომ საწყის კომპონენტებს,
თბური იმპულსით ინიცირების შემდეგ, შეეძლოთ ერთმანეთთან ურთიერთქმედება
სითბოს გამოყოფით, რომელიც უზრუნველყოფდა სინთეზის ფრონტის თვითგავრცელებას სითბოს გადაცემის ხარჯზე მთელ ნიმუშში. ელექტროკონტაქტის
საშუალებით დეფორმაციის კერაში მიეწოდება ელექტროენერგია და გამოყოფილი
ჯოულის სითბო დეფორმაციის კერის საწყის კვეთში მოახდენს თმს პროცესის
ინიცირებას, წარმოიქმნება სინთეზის ფრონტი, რომელიც გარკვეული სიჩქარით
გადაადგილდება კონტეინერში მოთავსებულ ნიმუშში. წინასწარ განსაზღვრულ
დროს გლინები მყისიერად ისეთი სიჩქარით დაიწყებენ ბრუნვას, რომ უზრუნველყონ
ნიმუშის გლინვისა და სინთეზის ფრონტის გავრცელების სიჩქარეების თანხვედრა.
გლინებს დეფორმაციის კერაში უწყვეტად მიეწოდება სინთეზირებული პროდუქტი
ცხელ პლასტიკურ მდგომარეობაში, პარალელურად დეფორმაციის კერაში დენის
გატარებით მიმდინარეობს თბური დანაკარგების კომპენსაცია, შედეგად ხორციელდება თმს ელექტროგლინვის ინოვაციური ტექნოლოგიით დაკვეთილი, ნებისმიერი გრძივი გაბარიტების მქონე მეტალოკერამიკული პროდუქციის მიღება.
მაღალხარისხოვანი გაგლინული ნიმუშების მისაღებად, გარდა სინთეზის
პარამეტრებისა, აუცილებელია ტექნოლოგიური ე. წ. კომპაქტირების პარამეტრების
განსაზღვრა და მათი ოპტიმალური მნიშვნელობების დადგენა. ეს პარამეტრები დროის, წნევისა და ტემპერატურული მახასიათებლებია, დამოკიდებულია სინთეზისა და
ელექტროგლინვის პარამეტრებზე და განისაზღვრება ექსპერიმენტულად. ესენია: S
- სინთეზის ინიცირებიდან გლინვის დაწყებამდე შეყოვნების დრო, d - გლინვის
დრო, w - წინასწარი დაწნევის სიდიდე, გ - გლინვის სიდიდე, თბური
დანაკარგების კომპენსაციის დენის ძალა I, გლინვისა და სინთეზის ფრონტის გადაადგილების სიჩქარეები - Vr, Vs. კვლევების დროს განსაზღვრულ იქნა ყველა ეს
პარამეტრი. მათემატიკური სტატისტიკის გამოყენებით განისაზღვრა პარამეტრების
ოპტიმალური მნიშვნელობები, რომლებიც უზრუნველყოფს მასალის მაქსიმალურ
სიმკვრივეს, სისალეს და სიმტკიცეს.
2) „Hot shock wave consolidation of nanostructured tungsten based composites“
(„ვოლფრამის ფუძეზე ნანოსტრუქტურული კომპოზიციების დარტყმითი ტალღებით კონსოლიდირება“) (თანაავტორობით; წიგნში „Explosive Production of New
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Materials: Science, Technology, Business, and Innovations“ May Russia, St. Petersburg, p.
179-182. DOI: 10.30826/EPNM18-057; ISBN 978-5-94588-230-0, ინგლისურ ენაზე).
წარმოდგენილია დარტყმითი ტალღებით (10 გპა-მდე წნევით) და მაღალ
(1100⁰ C-მდე) ტემპერატურებზე დაწნეხვის პირობებში ვოლფრამის ფუძეზე ნანოსტრუქტურული კომპოზიციების დაწნეხვა-კონსოლიდირების კვლევის შედეგები.
შესწავლილია მიღებული კომპოზიციების მაკრო და მიკროსტრუქტურა ისევე, როგორც სისალეების განაწილება ნიმუშების მთელ მოცულობაში, რის საფუძველზეც
დადგენილია ცხლად აფეთქებით დაწნეხვის პროცესის ოპტიმალური პარამეტრები.
ნაჩვენებია, რომ ტემპერატურა, წნევა და წინასწარი სიმკვრივე არის ის მთავარი
პარამეტრები რომლებიც განსაზღვრავენ უდეფექტო და მაღალი სიმკვრივის ნიმუშების მიღების შესაძლებლობას.
მე-3 საერთაშორისო კონფერენციის _ „არაორგანული მასალათმცოდნეობის
თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები“ _ მასალებში თანაავტორობით ISBN
978-9941-8-0534-99, თბილისი, ინგლისურ ენაზე გამოქვეყნდა 7 სტატია:
3) „STUDY OF SYNTHESIS AND COMPACTION PARAMETERS IN Ti-Cr-C-Me,
Ti-B, Ti-B-Me SYSTEMS FOR THE PRODUCTION OF MATERIALS BY SHS- ELECTRIC
ROLLING“ („Ti-Cr-C-ფოლადი, Ti-B, Ti-B-Me სისტემებში სინთეზისა და კომპაქტირების პარამეტრების შესწავლა თმს-ელექტროგლინვით ნაკეთობების მისაღებად“),
გვ. 7-10.
ენერგოდამზოგი, თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზისა
და ელექტროგლინვის ტექნოლოგიების შერწყმით შესაძლებელია პროცესის უწყვეტ რეჟიმში განხორციელება. ამისათვის აუცილებელი და საკმარისია, რომ საწყის
კომპონენტებს, თბური იმპულსით ინიცირების შემდეგ, შეეძლოთ ერთმანეთთან
ურთიერთქმედება სითბოს გამოყოფით, რომელიც სითბოს გადაცემის ხარჯზე
მთელ ნიმუშში უზრუნველყოფს სინთეზის ფრონტის თვითგავრცელებას.
Ti-Cr-C-X18H15, Ti-B და Ti-B-Me სისტემებში რაც უფრო მეტი იქნება ნიმუშში
უშუალოდ სინთეზის ფრონტის გავლის შემდეგ თხევადი ფაზის რაოდენობა, მით
უფრო მაღალი ხარისხის (უფორო ან დაბალი ფორიანობის <2%) მასალების და
ნაკეთობების მიღებაა შესაძლებელი. თავის მხრივ, თხევადი ფაზის რაოდენობა
თითოეულ ზემოთ წარმოდგენილ სისტემაში დამოკიდებულია სინთეზის პარამეტრებზე: სინთეზის სიჩქარეზე და სინთეზის ტემპერატურაზე. რაც უფრო მაღალია
სინთეზის სიჩქარე და ტემპერატურა, მით მეტია თხევადი ფაზის რაოდენობა.
სინთეზის სიჩქარე და ტემპერატურა დამოკიდებულია საწყისი კაზმიდან ფორმირებული ნიმუშის ფარდობით სიმკვრივეზე ანუ ნიმუშის ფორმირების წნევაზე.
ჩატარებული ექსპერიმენტების მონაცემების ანალიზის საფუძველზე გაკეთებულია დასკვნები, რომ Ti-Cr-C-X18H15, Ti-B და Ti-B-Me სისტემებში ნიმუშების
ფორმირების ოპტიმალური წნევებია შესაბამისად: 500-700 კგ/სმ2, 1800-2200 კგ/სმ2 და
450-700 კგ/მმ2.
ხარისხიანი, კარგად კომპაქტირებული ნიმუშების მისაღებად, გარდა სინთეზის პარამეტრებისა, აუცილებელია კომპაქტირების პარამეტრების განსაზღვრა და
მათი ოპტიმალური მნიშვნელობების დადგენა. ეს პარამეტრები დროისა და წნევის
მახასიათებლებია და დამოკიდებულია სინთეზის პარამეტრებზე. ისინი განისაზღვრება ექსპერიმენტულად. ესენია: S - დაწნეხვის შეყოვნების დრო, d - წნევის ქვეშ
დაყოვნების დრო, w - წინასწარი დაწნევის სიდიდე, s - საბოლოო დაწნევის სიდიდე.
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4) „PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURAL ANALYSIS
OF MATERIALS OBTAINED IN STEEL, Ti-B, Ti-B-Me SYSTEMS BY “SHS-ELECTRIC
ROLLING” („Ti-Cr-C-ფოლადი, Ti-B, Ti-B-Me სისტემებში თმს-ელექტროგლინვით მიღებული ნიმუშების ზოგიერთი ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები და სტრუქტურული ანალიზი“, გვ. 11-15.
განსაზღვრულია Ti-Cr-C-ფოლადი, Ti-B, Ti-B-Me სისტემებში თმს-ელექტროგლინვით მიღებული ნიმუშების უმნიშვნელოვანესი მახასიათებლები: სიმტკიცის
ზღვარი ღუნვაზე და სისალე. გამოკვლეული სისტემების რენტგენოგრაფიული
ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ მასალა შედგება ორთორომბული ტიტანის
ბორიდისაგან TiB და ჰექსაგონალური ტიტანისაგან. როგორც მიკროსტრუქტურიდან
ჩანს, ჰექსაგონალური ტიტანის ფაზა Ti წარმოდგენილია ქაოტურად ორიენტირებული რამდენიმე ასეული ნმ-ის სისქის თხელი ფირფიტების სახით, რაც გვაფიქრებინებს, რომ მასალის ასეთმა აგებულებამ მაღალი ინტენსივობის დინამიკური
დარტყმითი დატვირთვების დროს უნდა უზრუნველყოს დარტყმითი ენერგიის
აკუმულირება და მასალის დინამიკური დატვირთვებისადმი კარგი მედეგობა.
ლოკალური რენტგენოსპექტრული ანალიზით დადგენილია, რომ „Ti-Cr-CX18H15 სისტემაში თმს-ის მეთოდით მასალის სინთეზის დროს წარმოიქმნება სამი
ფაზა: ტიტან-ქრომის კარბიდი (Ti,Crx)Cy, კარბიდი ქრომის ფუძეზე, რომელიც ასევე
შეიცავს რკინას და ქრომს და მესამე ფაზა, რომელიც წარმოადგენს რკინის, ნიკელის,
ქრომისა და ტიტანის ლითონურ შენადნობს.
მასალის მიკროსტრუქტურის შესწავლა საშუალებას იძლევა კონკრეტულად
განვსაზღვროთ მასალის გამოყენების სავარაუდო სფეროები და გავაკეთოთ დასკვნები ექსტრემალურ პირობებში მისი საექსპლუატაციო თვისებების შესახებ.
5) „CALCULATION OF FRACTIONAL COMPOSITION OF RANULAR MEDIA
PROVIDING MAXIMUM HETEROGENEOUS CONTACTS” („ფრაქციული შემადგენლობის ანგარიში ბნევად არეებში მაქსიმალური ჰეტეროგენული კონტაქტების მისაღწევად“), გვ. 49-53.
მარცვლოვანი მასალები ლითონური და არალითონური ფხვნილების სახით
წარმოადგენს საწყის რეაგენტებს ფხვნილთა მეტალურგიისა და თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის (თმს) ტექნოლოგიებით მრავალფეროვანი სპეციალური შენადნობებისა და ლითონკერამიკული ნაკეთობების მისაღებად. მარცვლოვან არეებში ყველა პროცესი იწყება სხვადასხვა სახელა ნაწილაკის
შეხების ადგილებში. ეს ტრივიალური დებულება დამატებით განმარტებას არ
საჭიროებს, რადგან სხვადასხვა სახელა, ანუ ჰეტეროგენული კონტაქტების გარეშე
ყოველგვარი პროცესი გამორიცხულია. აქედან გამომდინარე, უნდა ვივარაუდოთ,
რომ ჰეტეროგენული კონტაქტების რაოდენობა მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს
მარცვლოვან არეებში მიმდინარე პროცესების წარმატებულად განვითარებაზე.
სამწუხაროდ, პრაქტიკულ საქმიანობაში ეს ფაქტი მხედველობაში არ მიიღება და,
სათანადო ნარევის მოცემული ქიმიური შედგენილობისათვის არ არის დადგენილი
მაქსიმალური ჰეტეროგენული კონტაქტების მიღების პირობები.
განვითარებული ორკომპონენტიანი მჭიდროდ ჩალაგებული მოუწესრიგებელი სტრუქტურული მოდელის თანახმად, რომლის სფერული ნაწილაკები განსხვავდება ზომებით (D>d), შესაძლებელია გამოვთვალოთ ნარევის ისეთი ფრაქციული შედგენილობა (D/d), რომლის დროსაც ჰეტეროგენული კონტაქტების რაოდენობა მაქსიმალური იქნება. ეს პირობა, ნარევის საწყისი რეაგენტების მოცემული
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ქიმიური შემადგენლობის დროს, რეალიზდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა
საწყისი კაზმის ფორმირების პროცესში მონაწილეობს სხვადასხვა სახელა ნაწილაკების მაქსიმალური რაოდენობა, ანუ წარმოიქმნება ე. წ. იდეალური რეაქციული
კერა (ირკ). დადგენილია, ირკ-ს სტრუქტურული მახასიათებლები, რომლებიც
განსაზღვრავს საწყისი კაზმის ფრაქციულ შემადგენლობას და ირკ-ს ფორმირებისათვის საჭირო პატარა ნაწილაკების რაოდენობას ანუ მათ კონცენტრაციას.
6) „INNOVATIVE TECHNOLOGY OF RECEIVING PROTECTIVE PLATES FROM
METAL-CERAMIC COMPOSITE MATERIALS“ („მეტალოკერამიკული კომპოზიციური
მასალებიდან დამცავი ფილების მიღების ინოვაციური ტექნოლოგია“) გვ. 75-80,
თბილისი, ISBN 978-9941-8-0534-9, ინგლისურ ენაზე).
განხილულია მეტალოკერამიკული ნაკეთობების, კერძოდ, კოროზიამედეგი,
ცვეთამედეგი და გრადიენტული სტრუქტურის დამცავი ფილების მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება თმს-ელექტროგლინვის პროცესის საშუალებით. თმს კაზმებიდან სოლისებრი ნიმუშების ელექტროგლინვისას შესწავლილია მოჭიმვის ხარისხის გავლენა მადეფორმირებელი ძალვების მნიშვნელობებზე, პროდუქციის სტრუქტურისა და სიმტკიცის ფორმირებაზე. კვლევებმა აჩვენა, რომ მოჭიმვის სიდიდის
მნიშვნელოვანი ზრდა მიღებული ნიმუშის მთელ სიგრძეზე იწვევს სისალისა და
სიმტკიცის უმნიშვნელო ზრდას, ხოლო ნიმუშის განივკვეთში ზედაპირიდან ზოლის
სისქის შუაწელამდე სისალე რამდენადმე მცირდება ზოლის შუაგულისკენ, მოპირდაპირე ზედაპირისკენ ზრდის ტენდენციით. მეტალოკერამიკული ფილების მიღება
თმს-ელექტროგლინვით შესაძლებელია ტექნოლოგიური რეჟიმის მნიშვნელოვანი
შემსუბუქებით, მაქსიმალური მოჭიმვებისა და მაღალი მადეფორმირებელი ძალვების
შემცირების გზით. განხილულმა შემდგომმა ღონისძიებებმა (გლინების კალიბრებში
გლინვა, დროითი დინამიკის განსაზღვრა, ასინქრონული ცვლადი დენის ძრავის
გამოყენება) საშუალება მოგვცა აგვემაღლებინა ელექტრო ამძრავის ხისტი მექანიკური მახასიათებლები, გაგვეზარდა რეგულირების სისტემის მგრძნობელობა და
გლინვის სტაბილური ჩქაროსნული რეჟიმის უზრუნველყოფა.
7) „Liquid-phase dynamik consolidacion of reacting blends of powders“ („რეაქციულ
ფხვნილთა ნარევების დინამიკური კონსოლიდაცია“), გვ. 85-86.
შესწავლილია სხვადასხვა კომპოზიციის Ta-Al, Nb-Al, V-Al აფეთქებით დაწნეხვის პროცესი სხვადასხვა ტემპერატურის პირობებში. დადგენილია ტემპერატურის ის ზღვრული მნიშვნელობა (940⁰ C) რომლის დროსაც შესაძლებელია კომპოზიციების დაწნეხვა და მათში თმს რეაქციის ინიცირება დარტმითი ტალღების
გავლის შემდგომ. დიფრაქციული ანალიზის მეშვეობით ნაჩვენებია მიღებულ
კომპოზიციებში ახალი ინტერმეტალური ფაზების ფორმირების შედეგები დაწნეხვის
სხვადასხვა ტემპერატურისა და წნევის მნიშვნელობებისაგან დამოკიდებულებით.
8) „Shock wave consolidation of nanostructed tungsten based composites“ („ნანოსტრუქტურული ვოლფრამის კომპოზიციების დარტყმითი ტალღებით კონსოლიდირება“), გვ. 85-86.
წარმოდგენილია დარტყმითი ტალღებით მაღალი ტემპერატურების პირობებში 800-1100⁰ C ნანოსტრუქტურული ვოლფრამის კომპოზიციების კონსოლიდირების თავისებურებანი 5-10 გპა დატვირთვის ინტენსიურობის პირობებში. ნიმუშების მიღების ტექნოლოგიური პარამეტრებისაგან დამოკიდებულებით მათი მაკროდა მიკროსტრუქტურის და სისალის განაწილების შესწავლის შედეგად დადგენილია
ცხლად აფეთქებით დაწნეხვის პროცესის ოპტიმალური პირობები, რა დროსაც
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მიიღება მაღალი სისალის მქონე სრულყოფილი სტრუქტურის უდეფექტო ნამზადები
მათში შემადგენელი ფაზების ერთგვაროვანი განაწილებით.
9) „PRODUCTION OF Mn-Cu LIGATURES BY SHS METHOD FROM MANGANESE
WAISTS“ („მანგანუმის ნარჩენებიდან Mn-Cu ლიგატურების მიღება თმს მეთოდით“),
გვ. 114-117.
თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის (თმს) მეტალურგიული მეთოდით დადგენილია სხმული მასალის სინთეზის ტექნიკური და ტექნოლოგიური პარამეტრები, რომელიც მიღებულია Mn-Cu-Al-Si სისტემაში. მეტალურგიული ტექნოლოგიით ჩატარებული და ტექნიკურ-ეკონომიკური გათვლებით დადგენილია მანგანუმის ნარჩენებიდან ლიგატურის მიღების რენტაბელობა. დადგენილია,
აგრეთვე, რომ მანგანუმ-სპილენძის ლიგატურის მიღება თმს მეთოდით 20-30%-ით
იაფია, ვიდრე სამრეწველო ანალოგები. მიღებული შენადნობი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს სპეციალური ფოლადის, მაღალი სიმტკიცის თითბერის, ალუმინის, ბრინჯაოს ლეგირებისათვის და, ასევე, ზოგიერთი სპილენძისა და სპილენძ-ნიკელის
შენადნობების განჟანგვისა და დესულფურაციისათვის.
10) „Synthesis of ceramic materials in Ti-B-N-C-Me Systems“ („კერამიკული მასალების სინთეზი Ti-B-N-C-Me სისტემებში“) (თანაავტორობით; მე-19 საერთაშორისო
კონგრესი მეტალურგიასა და მასალათმცოდნეობაში, სტამბოლი, თურქეთი, ინგლისურ ენაზე).
თმს-ტექნოლოგიით სინთეზირებული სალი შენადნობები და კომპოზიციური
მასალები კარბიდების, ბორიდების და კარბო-ნიტრიდების ფუძეზე გამოირჩევა
მაღალი ფიზიკური და მექანიკური თვისებებით. ამავდროულად, ისინი ინარჩუნებენ
ამ თვისებებს მაღალ ტემპერატურაზე. აქედან გამომდინარე, შეიძლება მათი ფართოდ გამოყენება ტექნიკის სხვადასხვა სფეროში. თუმცა, მათი მოხმარება შეზღუდულია სიმყიფის გამო. ამ მხრივ მათი გამოყენება არაეფექტურია მაღალი დინამიკური დატვირთვების პირობებშიც.
ზემოთ ხსენებული ნაკლოვანება შესაძლებელია გადალახულ იქნეს გრადიენტული მასალის მიღებით ან სალი მასალის სტრუქტურის დაწვრილმარცვლოვნებით.
ჩატარებული იყო კვლევები, რომლებიც მიზნად ისახავს თმს-კომპაქტირებით
ისეთი წვრილმარცვლოვანი 1 მკმ და ნაწილობრივ ნანოსტრუქტურული მასალების
შექმნას, რომლებსაც მაღალ დარტყმით სიბლანტესთან ერთად ექნებათ სალი შენადნობებისთვის დამახასიათებელი თვისებები. ეს, თავის მხრივ, საშუალებას მოგვცემს
შემუშავებული თმს-მასალები გამოვიყენოთ ისეთი ნაკეთობების დასამზადებლად,
რომლებიც იმუშავებს მაღალი ინტენსივობის დინამიკური დატვირთვის პირობებში.
სამუშაოს ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო მაღალი ხარისხის კერამიკული
მასალის მისაღებად არ გამოეყენებინათ დეფიციტური, ძვირადღირებული, ლიმიტირებული მასალები და რთული ტექნოლოგიები. ამის შედეგად დამზადებული
პროდუქტი კი იქნება იაფი და ადვილად საწარმოებელი როგორც ტექნოლოგიური,
ისე ეკონომიკური თვალსაზრისით.
Ti-B-N-Me და Ti-B-N-C-Me სისტემებში სინთეზის კანონზომიერების შესწავლამ ავტორებს საშუალება მისცა გაეკეთებინათ თვისებრივი დასკვნები პროცესის
თავისებურებების შესახებ. საწყისი კომპონენტების საბოლოო პროდუქტად გარდაქმნის თანმიმდევრობის ცოდნა საშუალებას იძლევა დადგინდეს არა მხოლოდ
კაზმების ოპტიმალური შედგენილობა და მასალების მიღების ტექნოლოგიური
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პარამეტრები, არამედ მოხდეს ამ მასალების საექსპლუატაციო თვისებების პროგნოზირება.
11) „Study of synthesis in Ti-Cr-C-Me and Ti-B-Me systems for the production of
materials by SHS-Electric rolling“ („Ti-Cr-C-Me და Ti-B-Me სისტემებში პროცესის შესწავლა თმს-ელექტროგლინვით მასალების მისაღებად“) (თანაავტორობით; Proceedings of EURO PM 2018. Congress & Exhibition, ბილბაო, ესპანეთი, ინგლისურ ენაზე).
შესწავლილია Ti-Cr-C-Me და Ti-B-Me სისტემებში სინთეზის პროცესები. კერძოდ, შესწავლილია სინთეზის პარამეტრები: სინთეზის სიჩქარეები, სინთეზის
ფრონტის გადაადგილების სიჩქარეები და სინთეზის ტემპერატურები. დადგენილია
მათი ოპტიმალური მნიშვნელობები. შესწავლილია ფაზათა წარმოქმნის მექანიზმი,
ნაჩვენებია, რომ Ti-Cr-C-Me სისტემაში ლითონის მაკავშირებლად ფოლადი X18H15ის გამოყენების შემთხვევაში მიიღება სამი ფაზა: ერთი ტიტანის კარბიდის ფუძეზე
და ეს არის მყარი ხსნარი ქრომის Cr3C2-ის კარბიდის TiC -ში TiC-Cr3C2, მეორე ფაზა
ქრომის კარბიდის Cr23C6-ფუძეზე, სადაც ქრომის ატომების ნაწილი ჩანაცვლებულია
რკინის ატომებით Cr23-X FeXC6 და მესამე ფაზა რკინის ფუძეზე, რომელიც, ასევე,
შეიცავს ნიკელს, ქრომსა და ტიტანს.
12) „Preliminary study of new SHS approach for obtaining nanostructured disperse
fibrous manganese dioxde“ („წინასწარი გამოკვლევები თმს მეთოდით ნანოსტრუქტურული ფიბროზული მარგანეცის დიოქსიდის მისაღებად“) (თანაავტორობით; მე5 საერთაშორისო კონფერენცია - „ნანოტექნოლოგიები“, ნანო-2018, თბილისი, ინგლისურ ენაზე).
მოცემულია თმს-მეტალურგიის შესაძლებლობები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ნანოსტრუქტურული მანგანუმის დიოქსიდის მისაღებად. იგი
ფართოდ გამოიყენება მაღალი ენერგეტიკული ელემენტების წარმოებაში. ჩატარებული ექსპერიმენტებით მიღებულია ფხვნილი, რომელიც შედგება მსხვილი,
დაახლოებით 1 მკმ და სხვადასხვა ნანოზომის მარცვლებისაგან და ძაფისებური
ნაწილაკებისაგან. დადგინდა, რომ ტექნოლოგია სინთეზის პროცესის პარამეტრების
ვარირებისა და ოპტიმალური რეჟიმის შერჩევის საშუალებას იძლევა, და გამორიცხავს
დიდი ზომის ნაწილაკების წარმოქმნას. გარდა ამისა, შერჩეული მეთოდით ქიმიური
დამუშავება სუფთა პროდუქტის მიღების შესაძლებლობას იძლევა. მიღებულია
ნანოსტრუქტურული მანგანუმის დიოქსიდის ბოჭკოვანი სტრუქტურა ნანოზომის 500 ნმ-ის სიგანით, რომელიც შედგება MnO2-სგან. ამავე დროს, ბოჭკოვან სტრუქტურაში აღმოჩენილია ნანონაწილაკები 70-დან 110 ნმ-დე.
13) „Heat-resistant materials obtained by SHS-Electric rolling“ („ცეცხლგამძლე
მასალები, რომლებიც მიიღება თმს ელექტროგლინვით“) (თანაავტორობით; გ. სამსონოვის სახელობის მე-6 საერთაშორისო კონფერენცია _ „ძნელდნობადი ნაერთების
მასალათმცოდნეობა“, კიევი, უკრაინა, The conference compilation, p.111 ინგლისურ
ენაზე).
როგორც ცნობილია, თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზით (თმს) თბური იმპულსის მიწოდების შედეგად იწყება ეგზოთერმული ქიმიური რეაქცია და წვის ტალღის ფრონტი გარკვეული სიჩქარით გადაადგილდება
რეაგენტების ნარევში. თმს პროცესი სწრაფად მიმდინარეა, წვის პროცესის ხანგრძლივობა მერყეობს 0.5-15 წმ-ის შუალედში, რაც საგრძნობლად ზღუდავს მასალის
ცხლად წნევით დამუშავების დიაპაზონს. ზემოთქმულიდან გამომდინარე, პროდუქტის კომპაქტირებისას, მისი ერთგვაროვანი თვისებების უზრუნველსაყოფად
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აუცილებელია ცხლად წნევით დამუშავების იზოთერმული რეჟიმის უზრუნველყოფა, რაც მხოლოდ თმს-ითა და წნევით დამუშავების ერთიან, შერწყმულ პროცესშია შესაძლებელი. თმს-ით და წნევით დამუშავებით შესაძლებელია მხოლოდ
ისეთი გაბარიტების ნაკეთობის მიღება, რომელთა თმს-ი (წნევით დამუშავების
დაწყებამდე) სრულდება მაქსიმუმ 15 წმ-ში. პროცესის უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობა შესაძლებელია მიღწეულ იქნეს შემოთავაზებული ინოვაციური, იაფი, ენერგოდამზოგი, თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზისა და ელექტროგლინვის შერწყმული ტექნოლოგიური პროცესით. არსებულ ტექნოლოგიებს
შორის ის ერთადერთი პროცესია, რომელიც უზრუნველყოფს თმს-ის და ნიმუშის
ცხელი დეფორმაციის (გლინვის) პროცესის უწყვეტობას, თბური დანაკარგების
კომპენსაციას და მოთხოვნადი გრძივი გაბარიტების მქონე ნაწარმის მიღებას.
ამ მეთოდის მუშაობის პრინციპი შემდეგია: წინასწარ კომპაქტირებული კაზმით შევსებული კონტეინერი მიეწოდება სპეციალური საგლინავი დგანის გლინებს, ხორციელდება მცირე შეტაცება. გლინები ჩერდება. კონტეინერსა და გლინებს შორის კონტაქტის გავლით დეფორმაციის კერაში მიეწოდება ელექტროენერგია, გამოყოფილი ჯოულის სითბო დეფორმაციის კერის საწყის კვეთში ახდენს
კომპაქტირებული კაზმის აალებას და თმს პროცესის ინიცირებას.
აკად. გ. თავაძემ მონაწილეობა მიიღო სამეცნიერო კონფერენციების მუშაობაში
და გააკეთა მოხსენებები:
_ მე-3 საერთაშორისო კონფერენციაზე _ „არაორგანული მასალათმცოდნეობის
თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები“, თბილისი, აკად. გ. თავაძემ თანაავტორობით გააკეთა 6 მოხსენება:
1) „Ti-Cr-C-ფოლადი, Ti-B, Ti-B-Me-სისტემებში თმს-ელექტროგლინვით მიღებული ნიმუშების ზოგიერთი ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები და სტრუქტურული ანალიზი“;
2) „ჰეტეროგენული კონტაქტის უზრუნველსაყოფად გრანულომეტრიულ გარემოში ფრაქციული შედგენილობის განსაზღვრა“;
3) „მეტალოკერამიკული კომპოზიციური მასალებიდან დამცავი ფილების მიღების ინოვაციური ტექნოლოგია“;
4) „რეაქციულ ფხვნილთა ნარევების დინამიკური კონსოლიდაცია“;
5) „ნანოსტრუქტურული ვოლფრამის კომპოზიციების დარტყმითი ტალღებით
კონსოლიდირება“;
6) „მანგანუმის ნარჩენებიდან Mn-Cu ლიგატურების მიღება თმს მეთოდით“.
_ მე-5 საერთაშორისო ნანოტექნოლოგიის კონფერენციაზე NANO-2018, თბილისი (თანაავტორობით):
„წინასწარი გამოკვლევები თმს მეთოდით ნანოსტრუქტურული ფიბროზული
მარგანეცის დიოქსიდის მისაღებად“.
_ „კერამიკული მასალების სინთეზი Ti-B-N-C-Me სისტემებში“ (თანაავტორობით; მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის მე-19 საერთაშორისო კონგრესი.
IMMS, სტამბოლი, თურქეთი, აბსტრაქტების კრებული);
_ „Ti-Cr-C-Me და Ti-B-Me სისტემებში პროცესის შესწავლა თმს-ელექტროგლინვით მასალების მისაღებად“ (თანაავტორობით; მასალები ევრო-პმ, კონგრესი და
გამოფენა, ბილბაო, ესპანეთი);
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_ „ცეცხლგამძლე მასალები, რომლებიც მიიღება თმს-ელექტროგლინვით“
(თანაავტორობით; გ. სამსონოვის სახელობის მე-6 საერთაშორისო კონფერენცია _
„ძნელდნობადი ნაერთების მასალათმცოდნეობა“, კიევი, უკრაინა);
_ „Ti-Cr-C-ფოლადი, Ti-B, Ti-B-Me სისტემებში ტექნოლოგიური პარამეტრების შესწავლა თმს-ელექტროგლინვით ნაკეთობების მისაღებად“ (თანაავტორობით; კრებული: „ახალი მასალების აფეთქებით წარმოება: მეცნიერება, ტექნოლოგია,
ბიზნესი და ინოვაციები", DOI: 10.30826/EPNM18-057; ISBN 978-5-94588-230-0, სანკტპეტერბურგი, რფ.);
_ „ნანოსტრუქტურირებული ვოლფრამის ფხვნილთა ნარევების დინამიკური
კონსოლიდაცია“ (თანაავტორობით; კრებული: „ახალი მასალების აფეთქებით წარმოება: მეცნიერება, ტექნოლოგია, ბიზნესი და ინოვაციები", DOI: 10.30826/EPNM18057; ISBN 978-5-94588-230-0, სანკტ-პეტერბურგი, რფ.).
აკად. გ. თავაძე არის 4 სამეცნიერო პროექტის კონსულტანტი. 2018 წელს დამთავრდა 2 პროექტი:
1. მაღალმტკიცე ბეინიტური თუჯის მიღების ტექნოლოგიური პროცესის დამუშავება (2017-2018 წწ.);
2. ტიტან-ქრომის კარბიდების ფუძეზე თმს-კომპაქტირებით საჯავშნე ლითონკერამიკული გრადიენტული მასალების მიღების ტექნოლოგიების შემუშავება (20172018 წწ., საიდუმლო).
იგი არის ინსტიტუტში მიმდინარე საჯავშნე მასალების შექმნასთან დაკავშირებული თემატიკების კოორდინატორი.
აკად. გ. თავაძეს მიღებული აქვს საქართველოს 3 პატენტი:
1. „Ti-B-N-C-MeდაTi-Cr-C-Me სისტემებში თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის მეთოდით მაღალი ინტენსივობის დინამიკური დატვირთვებისადმი მედეგი გრადიენტული მასალის მიღების ხერხი“ პატენტის ნომერია AP 2017
14618 (თანაავტორობით);
2. „ფხვნილოვანი ეგზოთერმული კაზმებიდან არაორგანული მასალების ნაკეთობების მიღების ხერხი“ (საქართველოს პატენტი საიდენტიფიკაციო #13750/01
პრიორიტეტი 20150304, თანაავტორობით).
3. „ალუმინის საფუძველზე კომპოზიტური საჯავშნე ფილის მიღების ხერხი“.
(საქართველოს პატენტი P 2018 6913 B, თანაავტორობით).
აკად. გ. თავაძემ 2016 -2018 წწ. მოიპოვა რუსთაველის ფონდის მიერ დაფინანსებული გრანტი (2 წლიანი) _ „თმს-ელექტროგლინვით სპეციალური დანიშნულების მქონე კომპოზიციური ნაკეთობის მიღების კვლევა-დამუშავება“, №2169672.
დაფინანსება 240000 ლარი.
როგორც ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის
ინსტიტუტის დირექტორი, იგი თანამშრომლობს უკრაინის მეცნიერებათა ნაციონალური აკადემიის ი. ფრანცევიჩის მასალათმცოდნეობის პრობლემების ინსტიტუტთან; პატონის ელექტროშედუღების ინსტიტუტთან; უკრაინის ლითონთა ფიზიკის
ინსტიტუტთან; დნეპროპეტროვსკის მეტალურგიის აკადემიასთან; რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის სტრუქტურული მაკროკინეტიკისა და მასალათმცოდნეობის
ინსტიტუტთან; ბელარუსიის ბირთვული პრობლემების კვლევით ინსტიტუტთან;
ბელარუსის ფიზიკური და ქიმიური პრობლემების ინსტიტუტთან; ბელარუსის
საერთაშორისო ინოვაციური ტექნოლოგიების ორგანიზაციებთან; ხაიფას ტექნო-
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ლოგიურ უნივერსიტეტ „ტექნიონ“-თან (ისრაელი); იენის ფრ. შილერის უნივერსიტეტთან (გერმანია); სტამბოლის ტექნიკური უნივერსიტეტის მასალათმცოდნეობისა და წარმოების ტექნოლოგიების კვლევის ცენტრთან (თურქეთი); ბერკლის
საინჟინრო ქიმიისა და მასალათმცოდნეობის ცენტრთან (აშშ); ლივერპულის
უნივერსიტეტთან (დიდი ბრიტანეთი); საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან; ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანასთან. ამ ინსტიტუტებთან და ქარხ-

ნებთან გაფორმებულია მემორანდუმები და ხელშეკრულებები.
აკად. გ. თავაძის ინიციატივით და უშუალო ხელმძღვანელობით ჩატარდა მე-3
საერთაშორისო კონფერენცია _ „არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე
ტექნოლოგიები და მეთოდები“, სადაც მოწვეული იყვნენ 5 სახელმწიფოს წამყვანი
სპეციალისტები;
იგი არის საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მრავალდარგოვანი „გრიფით საიდუმლო“ ჟურნალ „მაცნე“-ს სარედაქციო კოლეგიის წევრი;
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ჟურნალ „მაცნე“-ს ქიმიის
სერიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი; უკრაინის მეცნიერებათა ნაციონალური აკადემიის ე. ო. პატონის სახელობის ელექტროშედუღების ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო-თეორიული და საწარმოო ჟურნალის „თანამედროვე ელექტრომეტალურგიის“ სარედაქციო კოლეგიის წევრი .
გ. თავაძეს გამოქვეყნებული აქვს სტატიები: გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“ №260-261, 22 დეკემბერი, 2018 წ. „მეცნიერება ქმნის ქვეყნის პრესტიჟს“,
„ფოლადისებური ურთიერთობა.“

აკადემიკოსი შოთა სამსონია

მონოგრაფია
„ინდოლოინდოლების და პიროლოინდოლების ქიმია“, ISBN 978-9941-13-780-8
(pdf) (თანაავტორობით; ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა,ელექტრონული ინტერნეტ გამოცემები, www.press.tsu.edu.
ge).
მონოგრაფია ეძღვნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჰეტეროციკლის, ფართო
სპექტრის ბიოლოგიური აქტიურობის მქონე ნაერთის ინდოლის უახლოესი სტრუქტურული ბიფუნქციური ანალოგების _ ინდოლოინდოლებისა და პიროლოინდოლების ქიმიის სფეროში არსებული ლიტერატურული მონაცემების მიმოხილვას.
წინამდებარე მონოგრაფია წარმოადგენს პირველ ქართულენოვან ნაშრომს ინდოლოინდოლებისა და პიროლოინდოლების ქიმიის დარგში, რომელშიც შესულია
ბოლო წლების ლიტერატურული მონაცემები. უნდა აღინიშნოს, რომ ძირითადი
სამუშაოები ამ დარგში ჩაუნაცვლებელი ახალი ჰეტეროციკლური სისტემების სინთეზისა და გარდაქმნის მიმართულებით სწორედ მონოგრაფიის ავტორებს
მიეკუთვნება.
მონოგრაფია შედგება ორი ნაწილისაგან: ინდოლოინდოლების ქიმია და პიროლოინდოლების ქიმია. ორივე ნაწილს აქვს ცალკე შესავალი, ნაერთების ავტონომიური ნუმერაცია და შესაბამისი ლიტერატურის ჩამონათვალი, რაც მკითხველს
გაუადვილებს წარმოდგენილი ცალკეული მასალის შესახებ ორიგინალური ნაშრომების მოძიებას.
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მიმოხილულია აღნიშნული ჰეტეროციკლებისა და მათი ნაწარმების _ ახალი,
პოტენციური ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების მიღების მეთოდები. ნაჩვენებია,
რომ აღნიშნული ჩაუნაცვლებელი ჰეტეროციკლების მისაღებად ყველაზე მოხერხებულია ინდოლის ბირთვის სინთეზის ცნობილი მეთოდის ფიშერის რეაქციის
გამოყენება.
ცალკე თავი ეძღვნება პიროლოინდოლების, ბენზოპიროლოინდოლებისა და
ინდოლოინდოლების პრეკურსორების იზომერული ნაფთილენ- და ფენილენდიჰიდრაზონების სინთეზისა და გეომეტრიული იზომერიის საკითხების განხილვას,
მოტანილია მათი სინ-სინ, სინ-ანტი და ანტი-ანტი იზომერებად დაყოფისა და
სტრუქტურის დადგენის მეთოდები. საინტერესოა, ასევე, მონაცემები ჩაუნაცვლებელი ინდოლოინდოლებისა და პიროლოინდოლების კვანტურ-ქიმიური გათვლების
შესახებ.
აღწერილი და განზოგადებულია ინდოლოინდოლებისა და პიროლოინდოლების რიგში ინდოლის ცნობილი ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების უახლოესი
ბიფუნქციური ანალოგების მიღების პრეპარატული მეთოდები. იგი ეხება ჰეტეროციკლებში მნიშვნელოვან ელექტროფილური ჩანაცვლების _ ვილსმაიერის, მანიხის,
აზოშეუღლების, აცეტილირების, ალკილირების რეაქციებს. მიმოხილულია, აგრეთვე, ამ რეაქციათა პროდუქტების გვერდითი ჯაჭვების ზოგიერთი გარდაქმნები,
რომელთა შედეგად მიღებულ ნაერთებს აღმოაჩნდათ საინტერესო ბიოლოგიური
აქტიურობები.
საინტერესოა მონაცემები ინდოლოინდოლებისა და ბენზოპიროლოინდოლის
საფუძველზე ბის- სპიროციკლური ნაერთების სინთეზის შესახებ, რომელთაც გამოავლინეს ფოტოქრომული თვისებები.
წარმოდგენილი მონოგრაფია მნიშვნელოვანი შენაძენია ჰეტეროციკლური
ნაერთების ქიმიის შესწავლით დაინტერესებული სპეციალისტების, დოქტორანტების, მაგისტრანტებისა და ბაკალავრებისათვის ლიტერატურის გასაცნობად როგორც თეორიული თვალსაზრისით, ისე ექსპერიმენტული მასალის მოსაძიებლად.

სტატიები
1) „Mathematikal-Chemical Investigation of some Derivatives of N-Methyl-3-Formyl2-Phenylindole” („N-მეთილ-3-ფორმილ-2-ფენილინდოლის ზოგიერთი ნაწარმის მათემატიკურ-ქიმიური კვლევები”) (თანაავტორობით; საქართველოს მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემიის მოამბე, ტ. 12, №1, 61-63, ინგლისურ ენაზე).
მათემატიკური ქიმია თანამედროვე თეორიული ქიმიის შედარებით ახალი
განხრაა. უმაღლესი ალგებრის კატეგორიების (გრაფები, ჯგუფები, მატრიცები და
სხვ.) გამოყენებით მათემატიკური ქიმია იკვლევს თეორიული ქიმიის პრობლემებს _
ქიმიურ სტატისტიკას (მოლეკულებს) და ქიმიურ დინამიკას (რეაქციებს).
ჩატარებულია N-მეთილ-3-ფორმილ-2-ფენილინდოლის სამი წარმოებულის
მათემატიკურ-ქიმიური გამოკვლევა კვაზი-ანბ-მატრიცების მეთოდის ფარგლებში.
კვაზი-ანბ-მატრიცის დიაგონალური ელემენტებია იმ ქიმიური ელემენტების
ატომური ნომრების ჯამი, რომელსაც შეიცავს მოლეკულის ცალკეული
სტრუქტურული ფრაგმენტი. არადიაგონალური ელემენტებია ქიმიურ ბმათა
ჯერადობები ამ სტრუქტურულ ფრაგმენტებს შორის. ამგვარად, კვაზი-ანბ-მატრიცის
აგება ხდება მოლეკულური მოდელის საფუძველზე, რაც ნოვატორული მიდგომაა
მათემატიკურ ქიმიაში.
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კვაზი-ანბ-მატრიცის დეტერმინანტის მნიშვნელობის ათობითი ლოგარითმი
ეფექტურ ტოპოლოგიურ ინდექსს (მოლეკულურ დისკრიპტორს) წარმოადგენს „აღნაგობა-თვისებები“ ტიპის კორელაციური განტოლებების ასაგებად. აგებულია ორი
კორელაციური განტოლება. ჯაფეს კრიტერიუმით კორელაციები დამაკმაყოფილებელია.
2) „Spectral Characteristics of the Products Aminomethylation of 2-Ethoxicarbonyl5(p-nitrophenyltio)indole” („2-ეთოქსიკარბონილ 5(პ-ნიტროფენილთიო)ინდოლის
ამინომეთილირების პროდუქტების სპექტრული მახასიათებლები“) (თანაავტორობით; j. „Georgian Engineering News“, ტ. 86, 75-77, ინგლისურ ენაზე).
განხილულია 2-ეთოქსიკარბონილ-5 (პ-ნიტროფენილთიო)ინდოლის ამინომეთილირების პროდუქტების აღნაგობის დამადასტურებელი სპექტრული მონაცემები.
მანიხის რეაქციის მიხედვით ჩატარებულ სინთეზებში ელექტროფილური ჩანაცვლება წარიმართა პიროლის ბირთვის β-ნახშირბადატომთან. ამ გზით სინთეზირებულია 3-N’-პიპერიდინომეთილ-2-ეთოქსიკარბონილ-5(პ-ნიტროფენილთიო)ინდოლი, 3-N’-მორფოლინომეთილ-2-ეთოქსიკარბონილ-5(პ-ნიტროფენილთიო)ინდოლი და 3-დიმეთილამინომეთილ-2-ეთოქსიკარბონილ-5(პ-ნიტროფენილთიო)ინდოლი. ამ ნაერთების შედგენილობა და აღნაგობა დადგენილია ელემენტური ანალიზის,
იწ-, უი-, მასს- და პმრ სპექტრების მონაცემების საფუძველზე. ამ სპექტრების მონაცემების საფუძველზე ცალსახად არის დადასტურებული ამინოფუნქციის ჩამნაცვლებლების ორიენტაცია. საწყის ნაერთში არსებული ეთოქსიკარბონილის და პნიტროფენილთიო ჯგუფების ძლიერი ელექტრონაქცეპტორული გავლენის მიუხედავად ჩანაცვლება მიდის ინდოლისათვის დამახასიათებელი მიმართულებით -βნახშირბადატომთან.
3) „Спектральная характеристика некоторых 3-ацилпроизводных 2-Этоксикарбонил-5-(п-нитрофенилтио)индола” („2-ეთოქსიკარბონილ-5(პ-ნიტროფენილთიო)ინდოლის ზოგიერთი 3-აცილწარმოებულის სპექტრული მახასიათებლები“) (თანაავტორობით; j. „Georgian Engineering News“, ტ. 86, 78-79, რუსულ ენაზე).
განხილულია 2-ეთოქსიკარბონილ-5(პ-ნიტროფენილთიო)ინდოლის საშუალო
და სუსტი ელექტროფილებით აცილირების პროდუქტების აღნაგობის დამადასტურებელი სპექტრული მონაცემები. საშუალო ელექტროფილით _ დიმეთილფორმამიდისა და POCl3-ის საფუძველზე მომზადებული კომპლექსით ფორმილირება
მიმდინარეობს 2-ეთოქსიკარბონილინდოლის აცილირების ანალოგიურად. შედარებით სუსტი ელექტროფილით _ დიმეთილაცეტამიდისა და POCl3 საფუძველზე
მომზადებული კომპლექსით _ აცეტილირება არ წარიმართა. ძლიერი ელექტროფილის ძმარმჟავას ანჰიდრიდისა და AlCl3-ის საფუძველზე მომზადებული
კომპლექსით აცეტილირება მიმდინარეობს 2-ეთოქსიკარბონილინდოლისათვის
დამახასიათებელ პირობებში. შესაბამისად მიღებულია: 3-ფორმილ-2-ეთოქსიკარბონილ-5(პ-ნიტროფენილთიო)ინდოლი, 3-აცეტილ-2-ეთოქსიკარბონილ-5(პ-ნიტროფენილთიო) ინდოლი და მისი ჰიდროლიზის პროდუქტი 3-აცეტილ-2-ოქსიკარბონილ5(პ-ნიტროფენილთიო)ინდოლი. პუბლიკაციაში განხილულია ამ ნაერთების იწ-, უი, მასს- და პმრ სპექტრული მონაცემები. ამ მონაცემების საფუძველზე ცალსახად არის
დადასტურებული აცილის ჯგუფის ორიენტაცია β-ნახშირბადატომთან. საწყის ნაერთში არსებული ეთოქსიკარბონილის და პ-ნიტროფენილთიო ჯგუფების ძლიერი
ელექტრონაქცეპტორული გავლენის მიუხედავად.
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4) „5(6)-ჰიდროქსი-4(7)-ნიტრო-2-(1-ადამანტილ)ბენზიმიდაზოლის O- და Nმეთილ წარმოებულების სინთეზი“ (თანაავტორობით; საქართველოს მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემიის მოამბე, ტ. 12, №2, ინგლისურ ენაზე).
სინთეზირებულია 5(6)-ალკოქსი-4(7)-ნიტრო-2-(1-ადამანტილ)ბენზიმიდაზოლის წარმოებულები, სადაც ალკილი არის მეთილი, ბენზილი. O- და N-ალკილირების რეაქცია შესწავლილია მეთილ იოდიდით NaH ან K2CO3-ის არეში. მათი
სტრუქტურა ზუსტად იქნა დადგენილი ი.წ., 1H-ბმრ, 13C-ბმრ, HMQC, HMBC, მასსსპექტრომეტრიით და ელემენტური ანალიზით. ბენზიმიდაზოლის ბირთვის ფორმირება განხორციელდა ოთხი სინთეზის საფეხურის გავლით დაწყებული 1-ადამანტან კარბონმჟავას ქლორანჰიდრიდის კონდენსაციით 3-ამინოფენოლთან და
მიღებული ამიდის შემდგომი ნიტრირების, აღდგენის და მჟავათი-კატალიზირებული ციკლირების გზით.
5) „The Synthesis of Adamantane Ring Containing Benzimidazole, Benzoxazole and
Imidazo[4,5-e]benzoxazole Derivatives from 3-Aminophenol“ („3-ამინოფენოლიდან ადამანტანის რგოლის შემცველი ბემზიმიდაზოლის, ბენზოქსაზოლის და იმიდაზო[4,5e] ბენზოქსაზოლის წარმოებულების სინთეზი“) (თანაავტორობით; Journal of
Heterocyclic Chemistry, ტ. 55 №2, 447-455, ინგლისურ ენაზე).
ადამანტანის წარმოებულები, რომლებიც შეიცავს ისეთ ჰეტეროციკლებს, როგორებიცაა ბენზიმიდაზოლები, ბენზოქსაზოლები და კონდენსირებული იმიდაზო[4,5-e]ბენზოქსაზოლები სინთეზირებულია 3-ამინოფენოლიდან. სარეაქციო გზა
დაიწყო N-(3-ჰიდროქსიფენილ)ადამანტან-1-კარბოქსამიდის მისაღებად 3-ამინოფენოლით ადამანტან-1-კარბონმჟავას ქლორანჰიდრიდის ამიდირებით. შემდგომმა
ნიტრირებამ მოგვცა სამი რეგიო-იზომერი. ნიტრო ჯგუფის შემდგომი აღდგენით
მიღებული ანილინების ნაწარმები გამოყენებულია ბენზიმიდაზოლებისა და
ბენზოქსაზოლების ბირთვის მისაღებად. 2-ჩანაცვლებული ბენზოქსაზოლების ციკლიზაცია განხორციელდა ორი მეთოდის საშუალებით: N-(2-ამინო-3-ჰიდროქსიფენილ)ადამანტან-1-კარბოქსამიდის კონდენსაციით კარბონიტრილებთან ლუისის
მჟავას ან დასწრებით ან ამინოფენოლის Cu(II)-კატალიზირებული ჟანგვითი კონდენსაციით არომატულ ალდეჰიდებთან. თავის მხრივ, ბენზიმიდაზოლის ბირთვის
სინთეზი განხორციელდა N-(2-ამინო-5-ჰიდროქსიფენილ)ადამანტან-1-კარბოქსამიდის მჟავა-კატალიზირებული ციკლიზაციით, რომელიც შემდეგ გარდაქმნილ იქნა
ტრიციკლურ სისტემაში სამი სინთეზის საფეხურის გავლით.
აკად. შ. სამსონიამ მონაწილეობა მიიღო სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში,
გააკეთა მოხსენებები თანაავტორობით და დაიბეჭდა მოხსენებების თეზისები:
_ საერთაშორისო მინი-სიმპოზიუმზე _ „ბიოაქტიური ნაერთები, ანტიმიკრობული და ბიოსამედიცინო პროდუქტები & მასალები ადამიანისა და გარემოს
დაცვისათვის“, თბილისი, თანაავტორობით გააკეთა 5 მოხსენება:
1) „ინტეგრირებული კვლევები არილინდოლების, პიროლოინდოლებისა და
ბი- და ტრიინდოლების სფეროში“;
2) „იზომერული პიროლო[2,3-b]ქინოქსალინის სინთეზის გზის კვლევა“;
3) „ბენზოპიროლოინდოლებისა და ინდოლოინდოლების წარმოებულების
ანტივირუსული აქტიურობა, ახალი საბაზისო კომპონენტების სინთეზი“;
4) „2-, 5(6)-დიადამანტანშემცველი ბენზიმიდაზოლების სინთეზი“;
5) „ადამანტანის რგოლის შემცველი ბენზიმიდაზოლების, ბენზოქსაზოლებისა
და იმიდაზო[4,5-E]ბენზოქსაზოლის წარმოებულების სინთეზი“.
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_ სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო კონფერენციაზე _
„ქიმია დღეს და მომავალში“, თბილისი, გააკეთა 3 მოხსენება:
1) „ახალი 2-ფენილინდოლების სინთეზი და ბიოლოგიური აქტიურობა“;
2) „პოტენციური დნმ-ის ინტერკალატორების იზომერული პიროლო[2,3-b]
ქინოქსალინების სინთეზი“. აქტიურობა“;
3) „რესვერატროლის სინთეზისა და ბიოლოგიური აქტივობის მიმოხილვა“.
_ მე-4 სამეცნიერო კონფერენციაზე _ „ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები“, თბილისი, გააკეთა 6 მოხსენება:
1) „გამოკვლევები იზომერული პიროლოინდოლოქინოქსალინების სინთეზის
სფეროში”;
2) „ზოგიერთი გოგირდშემცველი 5-არილინდოლის სინთეზი და კვლევა“;
3) „ზოგიერთი ელექტროფილური ჩანაცვლების რეაქცია გოგირდშემცველი 5არილინდოლის რიგში“;
4) ახალი საბაზისო ნაერთის სინთეზი და ბენზოპიროლოინდოლის ნაწარმების
ანტივირუსული აქტიურობა“;
5) „2–(1–ადამანტილ)–1H–ბენზიმიდაზოლ–5(6)–კარბოჰიდრაზიდის მიღება და
რეაქციები კარბონმჟავათა ქლორანჰიდრიდებთან და ალდეჰიდებთან”;
6) „5(6)-კარბოქსი-2-(1-ადამანტილ)-ბენზიმიდაზოლის სინთეზი და მისი
სხვადასხვა ჰეტეროციკლურ და არომატულ ამინებთან კონდენსაციის რეაქციები“.
_ 19th Tetrahedron Symposium (რივა, დელ გარდა, იტალია).
„The synthesis and study of adamantane ring containing benzoxazole and benzimidazole derivatives“
აკად. შ. სამსონია ხელმძღვანელობდა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივრსიტეტის ორგანული ქიმიის კათედრაზე დამთავრებულ 2 სამეცნიერო-კვლევით სამუშაოს, ხელმძღვანელობას უწევდა მაგისტრანტებისა და დოქტორანტების მიერ მოპოვებულ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
მიერ დაფინანსებულ ორ გრანტს.
აკად. შ. სამსონია თანამშრომლობს ზაარბრიუკენის უნივერსიტეტის ორგანული ქიმიის ინსტიტუტთან (ხელმძღვანელი, პროფ. ული კაცმაიერი), თანამშრომლობა
გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში, დამფინანსებელი ორგანიზაცია გერმანიის აკადემიური გაცვლითი სამსახური DAAD-ი.
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ორგანული ქიმიის კათედრა ასინთეზებს ახალი სტრუქტურის მქონე სისტემებსა და
ნივთიერებებს, ხოლო ზაარბრუკენის უნივერსიტეტი აწარმოებს მიწოდებული სისტემებისა და ნივთიერებების სტრუქტურის დადგენას. სამუშაოები მიმდინარეობს
DAAD-ის სამწლიანი გრანტული დაფინანსებით.
სინთეზირებული ნივთიერებების ფიზიოლოგიური აქტიურობის შესწავლის
მიზნით იგი თანამშრომლობს აშშ-ს არმიის ინფექციურ დაავადებათა ინსტიტუტთან
„USAMRIID”, ქ. ბეტესდა, ხელშეკრულების საფუძველზე.
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აკადემიკოსი ეთერ ქემერტელიძე

მონოგრაფიები

1) აკადემიის სტიპენდიატ. ა. სხირტლაძესთან თანაავტორობით. „Химический состав и фармакологическая эффективность тритерпеновых гликозидов некоторых
растений, произрастающих в Грузии“ („საქართველოში მოზარდი ზოგიერთი მცენარის
ტრიტერპენული გლიკოზიდების ქიმიური შედგენილობა და ფარმაკოლოგიური
ეფექტურობა“) (საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, თბილისი, 285 გვ.,
რუსულ ენაზე).
მონოგრაფია ეძღვნება საქართველოში მოზარდი ზოგიერთი მცენარის ტრიტერპენული გლიკოზიდების შესწავლას. გამოყოფილი და დახასიათებულია რამდენიმე ათეული ინდივიდუალური გლიკოზიდი და აგლიკონი. ფართოდ გავრცელებული მცენარის _ Hedera caucasigena Pojark-ის კავკასიური სუროს ფოთლებიდან
მომზადებული პრეპარატი „კავსურონის“ სახელწოდებით, წარმატებით გამოიყენება
სამედიცინო პრაქტიკაში, როგორც ბრონქოსპაზმური საშუალება.
საქართველოში დეკორატიული მიზნით მოზარდი მცენარის Fatsia japonica
(Thumb.) Decne et Planch.-ის _ იაპონური ფაციას ფოთლებიდან შემუშავებული პრეპარატი „ფაციფლოგინი“ იხმარება პრაქტიკაში, როგორც პირველი არასტეროიდული,
რევმატიზმის საწინააღმდეგო, ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო
საშუალება.
საქართველოს ფლორის Cyclamen L.-ის _ ყოჩივარდას ბოლქვებიდან მომზადებული სავარაუდო პრეპარატი „Cyclesit“ სინუნისიტების სამკურნალოდ, კლინიკური
აპრობაციისთვისაა განკუთვნილი.
მოყვანილია საქართველოს ჩაის პლანტაციების ნარჩენების _ თესლების ტრიტერპენული გლიკოზიდებისა და ლიპიდების შესწავლის შედეგები ვეტერინარიაში,
კვების მრეწველობაში, პარფიუმერია-კოსმეტიკაში, სამედიცინო ფიტომასალების
წარმოებაში გამოსაყენებლად.
2) აკადემიის სტიპენდიატ. ა. სხირტლაძესთან თანაავტორობით. „Синтез
стероидных гормональных препаратов из тигогенина интродуцированной в Грузии Yucca
glorioza L. и изучение химического состава растения“ („საქართველოში ინტროდუცირებული იუკა დიდებულიდან გამოყოფილი ტიგოგენინიდან სტეროიდული,
ჰორმონალური პრეპარატების სინთეზი და მცენარის ქიმიური შედგენილობის შესწავლა“) (საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, თბილისი, 230 გვ.,
რუსულ ენაზე).
მოყვანილია ავტორთა მიერ შესრულებული კვლევის შედეგები; გამოვლენილია სტეროიდების სინთეზისათვის საჭირო საწყისი ნედლეული _ სტეროიდული
საპოგენინი ტიგოგენინი, ჩატარებულია მისი გარდაქმნა საწყის პროდუქტებად: 5-αპრეგნელონად და 5-α ანდროსტანოლად. მათგან განხორციელებულია ცნობილი
ჰორმონალური პრეპარატების სინთეზი. მოწოდებულია ბიოლოგიურად აქტიური
ახალი პრეპარატების სინთეზის ხერხები.
ტიგოგენინისათვის მყარი ნედლეულის ბაზით უზრუნველსაყოფად შემუშავებულია მცენარე იუკა დიდებულის ზრდა-განვითარების აგრორეკომენდაციები,
რაც საფუძვლად დაედო შირაქის ველზე მცენარის პლანტაციების გაშენებას 180
ჰექტარზე.
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იუკა დიდებულის ცალკეული ვეგეტატიური ორგანოების ქიმიური შესწავლით გამოყოფილი და დახასიათებულია 60-მდე სტეროიდული გლიკოზიდი, მათ
შორის, 20 ახალი ნივთიერებაა. აღწერილია მცენარეში სესქვიტერპენული გლიკოზიდები, ფლავონოიდები, უნიკალური სტრუქტურის მქონე სტილბენები და მათი
მოსალოდნელი ბიოლოგიური აქტივობა.

სტატიები

1) აკადემიის სტიპენდიატ. ა. სხირტლაძესთან თანაავტორობით. „Megastigmans Glycosides from Leaves of Tribulus terrestris L.“ („მეგასტიგმანური გლიკოზიდები Tribulus terrestris _ კუროსთავის ფოთლებიდან“) (Chemistry of Natural Compounds, ტ. 54, N 1, 63-65, ინგლისურ ენაზე).
კუროსთავის ფოთლებიდან 3 მეგასტიგმანური გლიკოზიდია გამოყოფილი ორი ცნობილი: როზეოზიდი და დებილოზიდი. დადგენილია მესამე ნივთიერების
სტრუქტურა, როგორც (3R,4R,7E,9R)5,7 – მეგასტიგმადიენ – 3,4,9 - ტრიოლ - 9-0-βD გლუკოპირანოზიდი. ამ ახალ ნივთიერებას „ვაჟიკოზიდი“ ეწოდა. მცენარის ფოთლებიდან გამოყოფილია, აგრეთვე, ახალი ფენილ ნივთიერება - 2-0-სულფო - ოქსი - βD-გლუკოპირანოზიდი.
2) აკადემიის სტიპენდიატ. ა. სხირტლაძესთან თანაავტორობით. „Сесквитерпеновые гликозиды цветков Yucca gloriosa L. („სესქვიტერპენული გლიკოზიდები
Yucca gloriosa-ს ყვავილებიდან“) (Chemistry of Natural Compounds, ტ. 54, N 3, 417-421,
ინგლისურ ენაზე).
იუკა დიდებულის ყვავილებიდან გამოყოფილი სამი სესქვიტერპენული
გლიკოზიდია, მოწოდებულია მათი ქიმიური სტრუქტურები, როგორც:
_ (1E,3S,5R,6E,9E)-5-O-β-D-გლუკოპირანოზილ _ (16)-O-β-D-გლუკოპირანოზილ _ 3,5,11-ტრიჰიდროქსი-3,7,11-ტრიმეთილდეკა-1,6,9-ტრიენი;
_
(1E,3S,5R,6E,9E)-5-O-β-D-გლუკოპირანოზილ-3,5,11-ტრიჰიდროქსი-3,7,11ტრიმეთილდეკა-1,6,9-ტრიენი;
_ (1E,3S,5R,6E,10E) _ (12-O-β-D-გლუკოპირანოზილ-5-O-β-D-გლუკოპირანოზილ)-(16) _ O-β-D _ გლუკოპირანოზილ - 3,5,12 - ტრიჰიდროქსი - 3,7,11 - ტრიმეთილდეკა-1,6,10-ტრიენი.
სესქვიტერპენული კლასის ნივთიერებები Yucca-ს გვარში პირველად არის
აღმოჩენილი.
აკად.ე. ქემერტელიძე მონაწილეობდა სამეცნიერო კონფერენციების მუშაობაში
და გამოაქვეყნა თეზისები:
_ „Культивирование Cotinus coggygria Scop. - скумпии, состав фенольных соединений и биологические свойства их листьев“ („თრიმლის _ Cotinus coggygria Scop. კულტივირება, ფოთლების ფენოლური ნივთიერებების შედგენილობა და ბიოლოგიური
აქტივობა“) (თანაავტორობით; IV სამეცნიერო კონფერენცია _ „ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები“, თბილისი, 146-147);
_ „საქართველოში კულტივირებული Fatsia japonica (Thunb.) Dacne et Planch.-ის
ტრიტერპენული გლიკოზიდები და ორიგინალური პრეპარატი „ფაციფლოგინი“
(თანაავტორობით; იქვე, 108-109);
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_ „საქართველოში ინტროდუცირებული Yucca gloriosa L. - იუკა დიდებული სხვადასხვა კლასის ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებათა წყარო“ (თანაავტორობით; იქვე, 116-118);
_ „Yucca gloriosa L. _ ახალი სტილბენები, მათი ანტიოქსიდანტური, პროაპოპტოზური და ანტიპროლიფერაციული აქტიურობა“ (თანაავტორობით; იქვე, გვ. 119);
_ „Stilbens of Yucca gloriosa L. and their antioxidant, proapoptotic and antiproliferative
activities, („Yucca gloriosa L.-ის სტილბენები, მათი ანტიოქსიდანტური, პროაპოპტოზური და ანტიპროლიფერაციული აქტიურობა“) (თანაავტორობით; 30-ე საერთაშორისო სიმპოზიუმი ბუნებრივი პროდუქტების ქიმიაში, ათენი, საბერძნეთი).
აკად. ე. ქემერტელიძე ი. ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტში ხელმძღვანელობდა 2018 წლის თემატურ სამეცნიერო გეგმას: „უმნიშვნელოვანესი ნედლეულის მქონე გამოვლენილი ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების მდიდარი
შემცველობის მცენარეების კვლევა“; საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში მიმართულებას - „ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებათა ქიმია და სამკურნალო პრეპარატების ექსპერტიზა“.
იგი თანამშრომლობდა ინსბრუკის (ავსტრია) ფარმაციის ინსტიტუტის, აგრეთვე, სალერნოს (იტალია) უნივერსიტეტის ფარმაცევტულ და ბიოსამედიცინო
მეცნიერებათა დეპარტამენტებთან; ხელმძღვანელობდა საქართველოს საპატრიარქოს
წმიდა თამარ მეფის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტში ტრადიციული მედიცინისა და ფარმაციის ფაკულტეტს.
აკად. ე. ქემერტელიძის ხელმძღვანელობით ჩატარდა IV სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე _ „ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები“.
აკად. ე. ქემერტელიძემ მიიღო სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო
ფონდის 2018 წლის ჯილდო „სიცოცხლის შემსწავლელი, ჯანდაცვის, აგრარული
მეცნიერების მიმართულებით“ მოღვაწე საუკეთესო მეცნიერთა ჯგუფის ნომინაციაში.

აკადემიკოსი გივი ცინცაძე

მონოგრაფია

„მექვევრეობა ძველ საქართველოში“ (თანაავტორობით; „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 150 გვ.).
შესაბამისი წერილობითი წყაროების, არქეოლოგიური და ეთნოგრაფიული
მასალების შესწავლის საფუძველზე, დადგენილია ქვევრის მრავალსაუკუნოვანი
ფუნქციონირების მანძილზე, საეტაპო მნიშვნელობის სტადიები. იგი ეხება ქვევრის
შექმნის, მიწაში განთავსების, ქვევრის ქურის ახალი კონსტრუქციის შემუშავების,
ციხე-სიმაგრეებში გამოყენების, ქვევრის ფორმებისა და ზომების საბოლოოდ დადგენის, ქვევრის ჩაკრივის და ჩასავალის შემოღების ღონისძიებებს.

სტატიები

1) „აცეტონის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის მოლეკულის ელექტრონული
სტრუქტურისა და კომპლექსწარმოქმნის უნარის კვლევა სხვადასხვა გამხსნელებში“
(თანაავტორობით; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. აკადემიკოს გივი ცინ-
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ცაძის დაბადებიდან 85 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო- მეთოდური კონფერენცია _ „ქიმია - მიღწევები და პერსპექტივები“, სამეცნიერო შრომების
კრებული, თბილისი, 70-77).
ჰიდრაზონები და ჰიდრაზონთა კლასის ნაერთები კარგი კომპლექსწარმომქმნელები არიან. ამიტომ, საინტერესოა მათი კიდევ ერთი წარმომადგენლის _ აცეტონის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის შესწავლა ამ თვალსაზრისით. ჩატარებულია
აღნიშნული ჰიდრაზონის მოლეკულის კვანტურ-ქიმიური კვლევა ნახევრადემპირიული AM1 მეთოდით და დადგენილია სხვადასხვა გამხსნელის (წყალი, ეთანოლი,
მეთანოლი, აცეტონი, დიმეთილფორმამიდი, დიმეთილსულფოქსიდი, ქლოროფორმი
და ჰექსანი) გავლენა მოლეკულის კომპლექსწარმოქმნის უნარზე და მის სხვადასხვა
მახასიათებლებზე.
2) „გამხსნელის გავლენა ბენზალდეჰიდის ფორმილჰიდრაზონის კომპლექსწარმოქმნის უნარზე“ (თანაავტორობით; „საქართველოს ქიმიური ჟურნალი“, ტ. 18,
N1, რუსულ ენაზე).
კვანტურ-ქიმიური მეთოდით AM1 გამოთვლილია ბენზალდეჰიდის ფორმილჰიდრაზონის ენერგეტიკული, გეომეტრიული და სტრუქტურული მახასიათებლები. ელექტრონული სტრუქტურის მიხედვით დადგენილია გამხსნელის გავლენა
ლითონებთან მისი კომპლექსწარმოქმნის უნარზე.
3) „2-ამინო-5-მეთილპირიდინთან სპილენძი(II)-ის ფორმატის და აცეტატის
კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და ზოგიერთი თვისება“ (თანაავტორობით;
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. აკადემიკოს გივი ცინცაძის დაბადებიდან
85 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია
„ქიმია _ მიღწევები და პერსპექტივები“, სამეცნიერო შრომების კრებული, თბილისი,
66-73, რუსულ ენაზე).
შემუშავებულია 2-ამინო-5-მეთილპირიდინთან სპილენძი(II)-ის ფორმატისა
და აცეტატის კოორდინაციული ნაერთების სინთეზის მეთოდები. დადგენილია ამ
ნაერთების შედგენილობა და დახასიათებულია მათი თვისებები. დადგენილია
მეთილამინოპირიდინისა და აციდოლიგანდების კოორდინირების წესი სინთეზირებულ ნაერთებში.
4) „ნიკელის შერეულლიგანდიანი კოორდინაციული ნაერთის სინთეზი“
(თანაავტორობით; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. აკადემიკოს გივი ცინცაძის დაბადებიდან 85 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია „ქიმია _ მიღწევები და პერსპექტივები“, სამეცნიერო შრომების
კრებული, თბილისი, 62-65).
სინთეზირებულია ნიკელის შერეულლიგანდიანი კოორდინაციული ნაერთი.
საწყის ნივთიერებებად აღებულია ნიკელ(II)-ის ქლორიდი, ხოლო ორგანული ლიგანდების სახით შერჩეულია ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონი (L′) და 2-ამინო4-მეთილპირიდინი(L′′), თანაფარდობით 1:1:2 (ნიკელის(II) ქლორიდი: ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონი : 2-ამინო-4-მეთილპირიდინი).
_ აკად. გ. ცინცაძემ მონაწილეობა მიიღო აკადემიკოს გივი ცინცაძის დაბადებიდან 85 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენციის _ „ქიმია - მიღწევები და პერსპექტივები“ მუშაობაში, თანაავტორობით
გააკეთა 4 მოხსენება:
1) „აცეტონის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის კომპლექსწარმოქმნის უნარის
კვანტურ-ქიმიური შესწავლა სხვადასხვა გამხსნელში“;
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2) „აცეტილაცეტონის ფრაგმენტის შემცველი სორბენტით ურან(VI)-ის კონცენტრირება“;
3) „სინთეზური პოლიმერული სორბენტებით ვერცხლის(I) სორბციული
განსაზღვრის შედარებითი შესწავლა“;
4) „რკინა(III)-ის იონების სორბციულ-ფოტომეტრიული კვლევა“.
აკად. გ. ცინცაძე 2018 წლის მაისამდე ასრულებდა საქართველოს მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემიის ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების განყოფილების აკადემიკოს-მდივნის მოვალეობას და მონაწილეობდა აკადემიის პრეზიდიუმისა და
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის სამეცნიერო საბჭოს მუშაობაში.
_ არის საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნეს (ქიმიის
სერია) და საქართველოს ქიმიური ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის წევრი;
_ კითხულობდა ლექციებს ზოგად და არაორგანულ ქიმიაში საქართველოს
ტექნიკური უნვერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე;
_ მონაწილეობდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ზოგადი, არაორგანული და ანალიზური ქიმიის მიმართულების სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების შესრულებაში.

აკადემიკოსი ბეჟან ჭანკვეტაძე

სახელმძღვანელო
„ფიზიკური ქიმია-1“ (თანაავტორობით; ISBN 978-9941-13-729-7, ელექტრონული ვერსია, თბილისი, თსუ-ს გამომცემლობა, 133 გვ.).
ნაშრომი მომზადებულია იმ სალექციო მასალის საფუძველზე, რომელსაც
ავტორები წლების მანძილზე კითხულობენ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმიის მიმართულებაზე, როგორც სავალდებულო
კურსს ამ მიმართულების ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. კურსის მიზანია
სტუდენტებს მისცეს დაწყებითი წარმოდგენები ქიმიური თერმოდინამიკის ძირითადი პრინციპების, შესაბამისი მათემატიკური აპარატისა და სხვადასხვა მიმართულებით მათი გამოყენების შესახებ. განხილულია თერმოდინამიკის კანონები,
სითბოტევადობა, თერმოქიმია, თერმოდინამიკური პოტენციალები და მახასიათებელი ფუნქციები, ფაზური წონასწორობა, ხსნართა თეორია, მოძღვრება ქიმიური წონასწორობის შესახებ.

სტატიები

1) „On our way to sub-second separations of enantiomers in high-performance liquid
chromatography“ („ჩვენი გზა ენანტიომერების მილიწამებში დაყოფისკენ მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფიის გამოყენებით“) (თანაავტორობით; Journal of
Chromatography A,V. 1572, 37-43, ინგლისურ ენაზე).
ანალიზის დროის შემცირება ქრომატოგრაფიაში კვლევების ერთ-ერთ აქტუალურ მიმართულებას წარმოადგენს. ამ მიმართულებით ჩვენი ჯგუფის გარდა
აქტიურად მუშაობს პროფ. არმსტრონგის (აშშ), პროფ. გასპარინის და პროფ. კავაზინის (იტალია) ჯგუფები. მცდელობის ძირითად სამიზნეს წარმოადგენს
ენანტიომერების დაყოფის მოხერხება მილიწამის მასშტაბით. აღწერილია, თუ
რამდენად ახლოს არიან ავტორები ამ მიზანთან.
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2) „Separation of terbutaline enantiomers in capillary electrophoresis with cyclodextrin-type chiral selectors and investigation of structure of selector-selectand complexes“
(„ტერბუტალინის ენანტიომერების დაყოფა კაპილარულ ელექტროფორეზში ციკლოდექსტრინის ტიპის ქირალური სელექტორების გამოყენებით და სელექტორ-სელექტანდის კომპლექსების სტრუქტურის შესწავლა“) (თანაავტორობით; Journal of
Chromatography A, V. 1571, 231-239, ინგლისურ ენაზე);
ნაშრომი წარმოადგენს ავტორების მრავალწლიანი კვლევების გაგრძელებას
ციკლოდექსტრინების ქირალური გამოცნობის მექანიზმების კვლევის მიმართულებით კაპილარული ელექტროფორეზისა და ბირთვულ-მაგნიტური რეზონანსის
სხვადასხვა მეთოდის ერთდროული გამოყენებით. კერძოდ, გამოკვლეულია
ქირალური სამკურნალწამლო საშუალების ტერბუტალინის ენანტიომერების მიერ
ციკლოდექსტრინებთან წარმოქმნილი ჩართული კომპლექსების სტრუქტურა და
სტრუქტურის გავლენა ენანტიოსელექტიური გამოცნობის ტიპზე.
3) „Contemporary theory of enantioseparations in capillary electrophoresis“ („ენანტიომერების დაყოფის თანამედროვე თეორია კაპილარულ ელექტროფორეზში“)
(Journal of Chromatography A, V. 1567, 2-25, ინგლისურ ენაზე).
მიმოხილვითი ნაშრომი მომზადდა დარგის წამყვანი ჟურნალის (Journal of
Chromatography, A) რედაქტორის სპეციალური მიწვევის საფუძველზე და ეხება ენანტიომერული ნარევების დაყოფის თანამედროვე თეორიას კაპილარული ელექტროფორეზის მეთოდის გამოყენებით. წარმოდგენილია ავტორის შეხედულებები ენანტიომერების დაყოფის ძირითადი მექანიზმების შესახებ კაპილარულ ელექტროფორეზში.
4) „Investigation of the complexation between cyclodextrins and medetomidine
enantiomers by capillary electrophoresis, NMR spectroscopy and molecular modeling“
(„ციკლოდექსტრინებსა და მედეთომიდინის ენანტიომერებს შორის კომპლექსწარმოქმნის გამოკვლევა კაპილარული ელექტროფორეზის, ბირთვულ-მაგნიტური
რეზონანსის სპექტროსკოპიის და მოლეკულური მოდელირების გამოყენებით“) (თანაავტორობით; Journal of Chromatography A, V. 1567, 198-210, ინგლისურ ენაზე);
ნაშრომი წარმოადგენს ავტორების მრავალწლიანი კვლევების გაგრძელებას
ციკლოდექსტრინების ქირალური გამოცნობის მექანიზმების კვლევის მიმართულებით კაპილარული ელექტროფორეზისა და ბირთვულ-მაგნიტური რეზონანსის
სხვადასხვა მეთოდების ერთდროული გამოყენებით. კერძოდ, გამოკვლეულია ქირალური სამკურნალწამლო საშუალების მედეტომიდინის ენანტიომერების მიერ
ციკლოდექსტრინებთან წარმოქმნილი ჩართული კომპლექსების სტრუქტურა და
სტრუქტურის გავლენა ენანტიოსელექტიური გამოცნობის ტიპზე. ნაშრომი შესრულებულია გერმანელ კოლეგებთან ერთად და მასში გარდა კაპილარული ელექტროფორეზისა და ბირთვულ-მაგნიტური რეზონანსის სხვადასხვა მეთოდისა,
გამოყენებულია მოლეკულური მოდელირების მეთოდი ქირალურ სელექტორსა და
საანალიზო ნივთიერების ენანტიომერებს შორის მოქმედი ძალების გამოსათვლელად.
5) „Simultaneous determination of dextromepromazine and related substances 2methoxyphenothiazine and levomepromazine sulfoxide in levomepromazine on a cellulose
tris(4-methylbenzoate) chiral column“ („დექსტრომეპრომაზინის და მისი მონათესავე
ნივთიერებების, 2-მეთოქსიფენოთიაზინის და ლევომეპრომაზინსულფოქსიდის
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ერთდროული განსაზღვრა ლევომეპრომაზინში ცელულოზა ტრის(4-მეთილბენზოატის) ქირალური სვეტის გამოყენებით“), (თანაავტორობით; Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, V. 158, 294-299, ინგლისურ ენაზე).
ნაშრომი შესრულებულია გერმანელ კოლეგებთან ერთად და ეძღვნება
ქირალური სამკურნალწამლო საშუალების _ დექსტრომეპრომაზინისა და მისი მინარევების ფარმაცევტული ანალიზის მეთოდის დამუშავებას და ვალიდირებას ავტორთა ჯგუფის მიერ შემუშავებული ქირალური ქრომატოგრაფიული სვეტის
გამოყენებით, რომელსაც აწარმოებს ამერიკული კომპანია „ფენომენექსი“. ანალიზის
ქრომატოგრაფიული მეთოდი დამუშავდა ავტორების მიერ, ხოლო მისი ვალიდირება
და გამოყენება განახორციელეს გერმანელმა კოლეგებმა.
6) „Capillary electrophoresis-mass spectrometry of derivatized amino acids for targeted
neurometabolomics – pH mediated reversal of diastereomer migration order“ („ამინომჟავების ნაწარმების ანალიზი კაპილარული ელექტროფორეზი-მას-სპექტრომეტრიის შეუღლებული გამოყენებით მიზნობრივი ნევრომეტაბოლიზმისთვის _ pH-ის
ცვლილებით გამოწვეული დიასტერეომერების მიგრაციის რიგის შებრუნება“)
(თანაავტორობით; Journal of Chromatography A, V. 1564, 199-206, ინგლისურ ენაზე).
ნაშრომი შესრულებულია რუმინელ და ბელგიელ კოლეგებთან ერთად და მას
აქვს როგორც გამოყენებითი, ასევე ფუნდამენტური კომპონენტი. ავტორების წვლილი ამ ნაშრომში არის ამინომჟავების დიასტერეომერების მიგრაციის რიგის
შებრუნების საინტერესო შემთხვევის თეორიული ახსნა.
7) „Separation of enantiomers of chiral sulfoxides in high-performance liquid
chromatography with cellulose-based chiral selectors using methanol and methanol-water
mixtures as mobile phases“ („ქირალური სულფოქსიდების ენანტიომერების დაყოფა
მაღალეფექტურ სითხურ ქრომატოგრაფიაში პოლისაქარიდული ქირალური სელექტორებით და მეთანოლის და მეთანოლი-წყალი ტიპის მოძრავი ფაზების გამოყენებით“) (თანაავტორობით; Journal of Chromatography A, V. 1557, 62-74, ინგლისურ
ენაზე).
შესწავლილია 14 ქირალური საანალიზო ნივთიერებისა და 18 პოლისაქარიდული ბუნების ქირალური სელექტორის სტრუქტურის გავლენა ენანტიომერების
დაყოფაზე. რამდენიმე ქირალურმა სელექტორმა გამოავლინა ძალიან მაღალი
ენანტიომერული გარჩევითობის უნარი მეთანოლში. მეთანოლის ფაზაში წყლის
დამატებით, უმეტეს შემთხვევაში, გაიზარდა შეკავების ფაქტორი. ცელულოზას
ფენილკარბამატის სტუქტურაში მონოჩანაცვლებული ქირალური სელექტორებიდან ქლორჩანაცვლებულმა სელექტორებმა აჩვენა უფრო დაბალი ენანტიომერული
გარჩევითობის უნარი ჩაუნაცვლებელ ცელულოზა ტრის (ფენილკარბამატთან) შედარებით, ხოლო დიჩანაცვლებული ქირალური სელექტორებიდან მეთილჩანაცვლებულმა სელექტორებმა (განსაკუთრებით ფენილის ჯგუფში მე-3 და მე-5
პოზიციაში ჩანაცვლებულმა სელექტორებმა) აჩვენა უფრო მაღალი ენანტიომერული გარჩევითობის უნარი ქლორჩანაცვლებულ სელექტორებთან შედარებით.
დიჩანაცვლებული სელექტორებიდან ერთობლივად მეთილ- და ქლორჩამნაცვლებლების მქონე ქირალურმა სელექტორებმა გამოავლინა გაცილებით უკეთესი ენანტიომერული გარჩევითობის უნარი დიქლორ- და დიმეთილჩანაცვლებულ ქირალურ სელექტორებთან შედარებით. ენანტიომერების ელუირების რიგის შებრუ-
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ნების საინტერესო შემთხვევები გამოვლინდა ქირალური სელექტორების _ ცელულოზა ტრის (4-ქლორ, 3-მეთილფენილკარბამატის) და ცელულოზა ტრის (3ქლორ, 4-მეთილფენილკარბამატის) გამოყენებისას.
8) „Separation of enantiomers of selected chiral sulfoxides with cellulose tris (4-chloro3-methylphenylcarbamate)-based chiral columns in high-performance liquid chromatography with very high separation factor“ („ზოგიერთი ქირალური სულფოქსიდის
ენანტიომერების დაყოფა ძალიან მაღალი სელექტივობით მაღალეფექტურ სითხურ
ქრომატოგრაფიაში ცელულოზა ტრის(4-ქლორ-3-მეთილფენილკარბამატზე) დამყარებული ქირალური სელექტორის გამოყენებით“) (თანაავტორობით; Journal of Chromatography A, V. 1545, 59-66, ინგლისურ ენაზე).
კვლევა წარმოადგენს ზოგიერთი ქირალური სულფოქსიდის ენანტიომერების
დაყოფის შესწავლის შედეგებს მაღალეფექტურ სითხურ ქრომატოგრაფიაში ქირალურ სელექტორად ცელულოზა ტრის (4-ქლორ-3-მეთილფენილკარბამატის)
გამოყენებით. მაღალი დაყოფის ფაქტორი იქნა მიღწეული მოძრავ ფაზად როგორც
პოლარულ-ორგანული, ისე ნახშირწყალბად-სპირტის ნარევის გამოყენებით. განხილულია საანალიზო ნივთიერების ძირითადი სტრუქტურები, რომელიც განაპირობებს მაღალ ქირალურ გარჩევითობას, აგრეთვე, ქირალურ სელექტორზე საანალიზო ნივთიერების ადსორბციის თერმოდინამიკური მახასიათებლები. აღწერილია
რაცემატის ხსნარიდან ენანტიოსელექტიური ადსორბციის ექსპერიმენტი.
9) „Comparative enantiomer-resolving ability of coated and covalently immobilized
versions of two polysaccharide-based chiral selectors in high-performance liquid
chromatography“ („პოლისაქარიდული ტიპის ორი ქირალური სელექტორის დაფენილი და კოვალენტურად იმობილიზებული ვარიანტების შედარება ენანტიომერების
დაყოფის თვალსაზრისით მაღალეფექტურ სითხურ ქრომატოგრაფიაში“) („Chromatographia“, V. 81, 611–621, ინგლისურ ენაზე).
სილიკაგელზე კოვალენტურად მიბმულ პოლისაქარიდულ ქირალურ სელექტორებს გარკვეული უპირატესობა გააჩნია ქრომატოგრაფიული მეთოდით ქირალურ
ნივთიერებათა ენანტიომერების დაყოფის თვალსაზრისით. ეს უპირატესობა ეხება,
ძირითადად, ადსორბენტის უნივერსალურ მდგრადობას ნებისმიერ გამხსნელში.
მეორე მხრივ, ქირალური სელექტორის კოვალენტურად შეკავშირებამ სილიკაგელთან შეიძლება გავლენა მოახდინოს ქირალური სელექტორის მიერ ენანტიომერების გამოცნობის (დაყოფის) უნარზე. ზემოთ ხსენებული ნაშრომი ამ საკითხის
გამოკვლევას ეძღვნება ორი სხვადასხვა ბუნების მქონე პოლისაქარიდული ქირალური სელექტორის გამოყენებით. ნაჩვენებია როგორც იმობილიზებული ქირალური
სელექტორების გამოყენების უპირატესობა, ასევე ხაზგასმულია ის განსხვავებანი, რაც
გასათვალისწინებელია იმ შემთხვევაში, როდესაც ხდება ანალიზური მეთოდის
„გადატანა“ ერთი ტიპის სვეტიდან მეორე ტიპის სვეტზე;
10) „Analytical and preparative scale separation of enantiomers of chiral drugs by
chromatography and related methods“ („ქირალურ სამკურნალწამლო საშუალებათა
ენანტიომერების ანალიზური და პრეპარატული დაყოფა ქრომატოგრაფიული და
მისი მონათესავე მეთოდების გამოყენებით“) (თანაავტორობით; Current Medicinal
Chemistry, V. 25, Issue 33, 4152-4188, ინგლისურ ენაზე).
წარმოდგენილია მიმოხილვითი შრომა, რომელიც მომზადებულია ანკარის
უნივერსიტეტში მოღვაწე თურქ კოლეგებთან ერთად და მასში თავმოყრილია უახლესი მიღწევები ქირალურ სამკურნალწამლო საშუალებათა ენანტიომერების
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დაყოფის მიმართულებით. კერძოდ, შეჯამებულია ამ თვალსაზრისით გაზური და
სითხური ქრომატოგრაფიის, ზეკრიტიკული სითხეების ქრომატოგრაფიის, კაპილარული ელექტროფორეზისა და კაპილარული ელექტროქრომატოგრაფიის გამოყენება. ანალიზურ დაყოფებთან ერთად განსჯილია პრეპარატული დაყოფები და
წარმოდგენილია სხვადასხვა მეთოდების შედარება ამ თვალსაზრისით.
11) „Application of cellulose 3,5-dichlorophenylcarbamate covalently immobilized on
superficially porous silica for the separation of enantiomers in high-performance liquid
chromatography“ („ზედაპირულად ფოროვან სილიკაგელზე კოვალენტურად იმობილიზებული ცელულოზა 3,5-დიქლორფენილკარბამატის გამოყენება ენანტიომერული ნარევების დასაყოფად მაღალეფექტურ სითხურ ქრომატოგრაფიაში“) (თანაავტორობით; Journal of Chromatography A, V. 1571, 132-139, ინგლისურ ენაზე).
პირველადაა მოხსენიებული ზედაპირულად ფორიან გლუვ სილიკაგელზე
(ზფგს) კოვალენტურად იმობილიზებული ახალი ტიპის ქირალური სელექტორის,
ცელულოზა ტრის (3,5–დიქლორფენილკარბამატის) გამოყენება ენანტიომერების
დასაყოფად სუფთა მეთანოლისა და აცეტონიტრილის, ასევე, ნ–ჰექსანი-იზოპროპანოლის ნარევის მოძრავ ფაზებად გამოყენებისას. შესწავლილია საანალიზო
ნიმუშის რაოდენობის, მოძრავი ფაზის სიჩქარისა და დეტექტორის სიხშირის გავლენა
ენანტიომერების დაყოფის ეფექტურობაზე, ასევე შესრულებულ იქნა ენანტიომერების მაღალეფექტური დაყოფა 30 წმ საანალიზო დროით.
აკად. ბ. ჭანკვეტაძე მონაწილეობდა ადგილობრივ და საერთაშორისო მნიშვნელობის კონფერენციებში, გააკეთა მოხსენებები:
_ „ბიოლოგიურად აქტიური ქირალური ნივთიერებების ენანტიომერების
დაყოფა“ (Bioactive Compounds, Antimicrobial and Biomedical Products & Materials for
Protection of Human and Environment. Tbilisi);
_ „ჰერბიციდების ენანტიომერების დაყოფა პოლისაქარიდული ქირალური
სტაციონარული ფაზების გამოყენებით“ (თანაავტორობით; თსუ-ს მე-6 საფაკულტეტო კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში. თბილისი);
_ „SMART|AtmoSim_LAB _ პირველი შედეგები“ (თანაავტორობით; თსუ-ს მე-6
საფაკულტეტო კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, თბილისი);
_ მიმდინარე პროექტები „AtmoSim_lab“-ში (თანაავტორობით; 8th GeorgianGerman School and Workshop in Basic Sciences: Science at Multidicsiplinary SmartLabs in
Georgia, Tbilisi);
_ „ატმოსფერული გაზომვები და მონიტორინგი თბილისში“ (თანაავტორობით;
International Conference of Students and Young Scientists „Chemystry Today and in
Future”, ICSYS-2018, TSU, Tbilisi).
_ „Enantioselective analysis of chiral compounds using capillary electromigration
techniques („ქირალურ ნივთიერებათა ენანტიოსელექტიური ანალიზი კაპილარული
ელექტროფორეზის გამოყენებით“) (8th Black Sea Basin Conference on Analytical
Chemistry (8th BBCAC-2018), სტამბოლი, თურქეთი);
_ „Recent Development in Enantioseparation of Chiral Drugs with PolysaccharideBased Chiral Columns in HPLC („უახლესი მიღწევები ქირალური სამკურნალწამლო
საშუალებების ენანტიომერების დაყოფის დარგში პოლისაქარიდული ქირალური
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სვეტების გამოყენებით მაღალეფექტურ სითხურ ქრომატოგრაფიაში“) (2nd International Symposium on Advances in Pharmaceutical Analysis (APA 2018), ლილე, საფრანგეთი);
_ „Capillary Electrophoresis as a powerful microscale method for better understanding
of enantioselective intermolecular interactions“ („კაპილარული ელექტროფორეზი როგორც ენანტიოსელექტიური მოლეკულათშორისი ურთიერთმოქმედების შესწავლის
მძლავრი მეთოდი“) (34th International Symposium on Microscale Separations and
Bioanalysis, რიო დე ჟანეირო, ბრაზილია);
_ „Recent developments in enantioseparation of chiral drugs using capillary
electrophoresis“ („უახლესი მიღწევები ქირალური სამკურნალწამლო საშუალებების
ენანტიომერების დაყოფის დარგში კაპილარული ელექტროფორეზის გამოყენებით“),
(12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-12), ანკარა, თურქეთი);
_ „Capillary electrophoresis as a powerful tool for understanding chiral recognition
mechanisms by cyclodextrins“ („კაპილარული ელექტროფორეზი როგორც ციკლოდექსტრინების ქირალური გამოცნობის მექანიზმების შესწავლის მძლავრი მეთოდი“) (25th International Symposium on Electro- and Liquid Phase-Separation Techniques
(ITP2018), კიოტო, იაპონია);
მე-12 საერთაშორისო სიმპოზიუმზე ფარმაცევტულ მეცნიერებებში (ISOPS-12),
ანკარა, თურქეთი, თანაავტორობით წაიკითხა 4 მოხსენება:
_ „ქირალური სუსტი მჟავების ენანტიომერების დაყოფა პოლისაქარიდული
ტიპის ქირალური სვეტების და წყალ-ორგანული ტიპის მოძრავი ფაზების გამოყენებით მაღალეფექტურ სითხურ ქრომატოგრაფიაში: ტიპიური შებრუნებულფაზიანი
ქრომატოგრაფიის მექანიზმი?“
_ „ახალი ქირალური სულფოქსიდების და ჰიდანტოინების სინთეზი და მათი
ენანტიომერების დაყოფა მაღალეფექტურ სითხურ ქრომატოგრაფიაში“;
_ „პოლისაქარიდული ქირალური სელექტორების გამოყენება ზედაპირულად
ფოროვან სილიკაგელებთან კომბინაციაში ენანტიომერების დასაყოფად მაღალეფექტურ სითხურ ქრომატოგრაფიაში“;
_ „ენილკონაზოლის ენანტიომერების დაყოფა კაპილარულ ელექტროფორეზში
და სელექტანდ-სელექტორის კომპლექსების სტრუქტურის კვლევა ბირთვულმაგნიტური რეზონანსის მეთოდით“.
აკად. ბ. ჭანკვეტაძის მიერ მოპოვებულია:
ა) შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტები;
1 საგრანტო დაფინანსება დოქტორანტისთვის (ანა გოგოლაშვილი), 1 საგრანტო
დაფინანსება მაგისტრანტისთვის (ნანა ხუნდაძე) და შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდისა და იტალიის კვლევების ეროვნული ასოციაციის საერთო
გრანტი (2018-2019 წწ.).
ბ) საზღვარგარეთული გრანტები.
მევლანას ფონდის (ანკარა, თურქეთი) გრანტი თანამშრომლობისთვის ანკარას
უნივერსიტეტის ფარმაცევტულ ფაკულტეტთან (პროფ. სიბელ ა. ოცკანის ჯგუფი).
აკად. ბ. ჭანკვეტაძის მონაწილეობით 2018 წლის განმავლობაში ერთობლივი
კვლევები შესრულდა და გამოქვეყნდა ამერიკის შეერთებული შტატების, გერმანიის,
საფრანგეთის, იტალიის, ბელგიის, რუმინეთის, თურქეთის, ესპანეთის, უნგრეთის და
ირანის სამეცნიერო და საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლებთან
ერთად.
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აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი ვლადიმერ ციციშვილი

წიგნი
„Extraction of Valuable Products from Agro-Industrial Waste Materials („აგროინდუსტრიული ნარჩენებიდან სასარგებლო პროდუქტების გამოყოფა) (თანაავტორობით;
Lambert Academic Publishing“, ISBN 978-613-9-90696-3, 90 გვ., ინგლისურ ენაზე).
წიგნში განხილულია შემდეგი საკითხები:
_ ექსტრაჰირების თანამედროვე მეთოდების მოკლე მიმოხილვა და შედარება;
_ საქართველოსათვის მნიშვნელოვანი აგროინდუსტრიული ნარჩენების დახასიათება;
_ ყურძნის გადამუშავების ნარჩენებიდან ზეთისა და ბიოლოგიურად აქტიური
ნივთიერებების (პოლიფენოლები და ანთოციანინები) მიღების შესაძლებლობების
ანალიზი: ყურძნის წიპწის ზეთისთვის საჭირო ნედლეულის ბაზა, მისი მომზადებისა
და გადამუშავების ტექნოლოგიები, მიზნობრივი პროდუქტის მახასიათებლები,
საწარმოო და საინვესტიციო დანახარჯების შეფასება, უდანაკარგობის წერტილები,
მოგება-ზარალისა და ფინანსური ბალანსების პროგნოზი, აგრეთვე, საღვინე ყურძენში ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების შემცველობა;
_ ციტრუსების გადამუშავების ნარჩენებიდან ეთერზეთების, ბუნებრივი
საღებრების (ბეტა-კაროტინი და სხვ.), ფლავანოიდების (ჰესპერიდინი და სხვ.) და
პექტინის საფეხურებრივი ექსტრაჰირების ოპტიმალური ტექნოლოგიური პარამეტრები, რომელთა იმპლემენტაცია შესაძლებელია საწარმოო პროცესებში;
_ პომიდვრისა და ხახვის გადამუშავების ნარჩენებიდან ძირითადი კაროტინოიდებისა და სხვა ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების გამოყოფის ტექნოლოგიები: სუპერკრიტიკული ნახშირორჟანგით და ულტრაბგერითი ექსტრაჰირების მეთოდების შედარება;
_ მიღებული პროდუქტების ქრომატოგრაფიული ანალიზის მეთოდების ვალიდაცია.

სტატიები

1) „Development and Validation of Quantitative Determination and Sampling Methods
for Acetaminophen Residues on Pharmaceutical Equipment Surfaces“ („ფარმაცევტული
დანადგარის ზედაპირებზე აცეტამინოფენის ნარჩენების რაოდენობრივი განსაზღვრისა და სინჯის აღების მეთოდების შემუშავება და ვალიდაცია“) (თანაავტორობით; საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე, ტ. 12, №1, 107112, ინგლისურ ენაზე).
კვლევა ეხება ფარმაცევტული საწარმოო დანადგარების ზედაპირებიდან
აღებულ ნიმუშებში აცეტამინოფენის ნარჩენების რაოდენობრივი განსაზღვრის
სწრაფი და სელექციური მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფიული მეთოდის
შემუშავებასა და ვალიდაციას, ასევე დასუფთავების ვალიდაციისთვის დასაშვები
ზღვრების დადგენის მეთოდოლოგიის შემუშავებას. შემუშავებული ნიმუშის აღების
პირდაპირი და არაპირდაპირი ჩამორეცხვის პროცედურები და მაღალეფექტური
სითხური ქრომატოგრაფიული მეთოდი ვალიდირებულ იქნა სისწორის, სისტემის
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ვარგისობის ტესტის, სპეციფიკურობის, სწორხაზოვნობის, რაოდენობრივი განსაზღვრისა და აღმოჩენის ზღვრების პარამეტრების გამოყენებით. შემოწმებულ იქნა
სტანდარტული ნიმუშის ხსნარების სტაბილურობაც. საკალიბრო მრუდი არის
წრფივი r2=99999 0,00002-0,01 მგ/მლ კონცენტრაციების დიაპაზონში; მეთოდის აღმოჩენის ზღვარია _ 0,00002 მგ/მლ და რაოდენობრივი განსაზღვრის ზღვარი _ 0,0002
მგ/მლ.
2) „Formation of Long-Chain and Macrocyclic Compounds During Catalytic Conversion
of Geraniol on Micro- and Micro-Mesoporous BEA-type Zeolite“ („ნახშირბადის გრძელჯაჭვიანი და მაკროციკლური ნაერთების წარმოქმნა გერანიოლის კატალიზური
გარდაქმნის დროს მიკრო- და მიკრო-მეზოფოროვან ბეტა ტიპის ცეოლითებზე“)
(თანაავტორობით, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე, ტ. 12,
№3, 62-68, ინგლისურ ენაზე).
შესწავლილია გერანიოლის კატალიზური გარდაქმნა BEA-ტიპის ცეოლითების
მიკრო- და მიკრო-მეზოფოროვან ნიმუშებზე ინერტულ (აზოტი, არგონი) ატმოსფეროში 27-150˚C ტეპერატურებზე გერანიოლისა და კატალიზატორების სხვადასხვა
მასური თანაფარდობებისთვის. რეაქციის პროდუქტების ანალიზი ტარდებოდა
ქრომატომასსპექტრომეტრიული მეთოდით. ნაჩვენებია, რომ რეაქციის პროდუქტებში იყო: გარდაუქმნელი გერანიოლი, β-ლინალოოლი, ტრანს, ტრანს-ფარნეზოლი
და (2E,6E)-6,11-დიმეთილ, 2,6,10-დოდეკატრიენ-1-ოლი, მცირე რაოდენობა ტერპენული ნახშირწყალბადები, ნეროლი, ცის-იზოგერანიოლი, ტრანს, ტრანს-გერანილგერანიოლი, p- და m-დიმირცენი და ტრანს-გერანილგერანიოლის არაიდენტიფიცირებული იზომერი. დადგენილია, რომ „ცეოლითურ რეაქტორში“ ერთსაფეხურიანი გზით შეიძლება არა მარტო გრძელჯაჭვიანი მოლეკულების (C14-C20), არამედ
მაკროციკლების სინთეზიც.
3) „Catalytic Conversion of Geraniol on Micro- and Micro-Mesoporous Beta-Type
Zeolite“ (http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.2018.0903.1861 („გერანიოლის კატალიზური
გარდაქმნა მიკრო- და მიკრო-მეზოფოროვან ბეტა ტიპის ცეოლითებზე“) (თანაავტორობით; Int. J. Recent. Sci. Res., v. 9, is. 3, p. 25454-25460, ინგლისურ ენაზე).
შესწავლილია BEA-ტიპის ცეოლითების მიკროფოროვანი და მათი მოდიფიცირებული მიკრო-მეზოფოროვანი ფორმების, რომელთაც მსგავსი მჟავური თვისებები და განსხვავებული ფოროვანი სტრუქტურა აქვთ, კატალიზური აქტიურობა
აციკლური მონოტერპენული სპირტის გერანიოლის (C10H18O) გარდაქმნაში. ქრომატომასსპექტრომეტრიული მეთოდით დადგენილია, რომ აზოტის ან არგონის არეში
27-150˚C-ზე ხდება გერანიოლის კატალიზური დეჰიდრატაცია, იზომერიზაცია და
ციკლიზაცია. გერანიოლის გარდაქმნის პროდუქტებში, ძირითადად, არის ტერპენული ნახშირწყალბადები C10H16, გერანიოლის სტრუქტურული მესამეული იზომერი, ტერპენული სპირტი ლინალოოლი (C10H18O), გერანიოლის ცის იზომერი ნეროლი (C10H18O), სესკვიტერპენული სპირტები: C14H24O, (2E,6E)-6,11-დიმეთილ-2,6,10დოდეკატრიენ-1-ოლ და C15H26O, ტრანს, ტრანს-ფარნეზოლი, (2E,6E)-3,7,11-ტრიმეთილ-2,6,10-დოდეცატრიენ-1-ოლ; სავარაუდოდ, სტერეოიზომერები სინთეზირდება
BEA-ტიპის ცეოლითის ფორების ქირალურ კვეთებში სტერეოკონტროლირებადი
სინთეზით. გამოვლენილია გარკვეული კორელაციები მიკრო- და მიკრო-მეზოფოროვანი BEA-ტიპის ცეოლითების კატალიზურ თვისებებს, მათ სტრუქტურულ და
მჟავურ თვისებებს შორის. BEA-ტიპის ცეოლითის მიკრო- და მიკრო-მეზოფოროვან
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ფორმებზე BEA-150 (nSiO2/nAl2O3=150) და RBEA-150 (nSiO2/ nAl2O3=176.4) გერანიოლი
გარდაიქმნება, შესაბამისად, ტერპენულ სპირტებად C14H24O სელექტურობით 50-52%
და C15H26O სელექტურობით 33% და 27%. გერანიოლის იზომერიზაციის პროდუქტების _ ლინალოოლისა და ნეროლის გამოსავლიანობები მცირეა (3-12 %).
4) „Sequential Extraction of Bioactive Compounds from Tangerine (Citrus Unshiu) Peel“
(„მანდარინის კანიდან ბიოაქტიური ნივთიერებების თანმიმდევრული ექსტრაქცია“)
(თანაავტორობით; Annals of Agrarian Science, v. 16, № 2, p. 236-241, ინგლისურ ენაზე.
https://doi.org/10.1016/j.aasci.2018.02.007).
კვლევის მიზანს წარმოადგენდა არასტანდარტული მანდარინის გადამუშავების შედეგად დარჩენილი აგროინდუსტრიული ნარჩენიდან საფეხურებრივი
სუპერკრიტიკული ექსტრაქციის გამოყენებით ოთხი ბიოაქტიური ნივთიერების
ექსტრაქცია. პირველ საფეხურზე სუფთა ნახშირბადის დიოქსიდით ხდება ეთერზეთის ექსტრაქცია, რომლის ძირითადი კომპონენტია d-ლიმონენი, მეორე საფეხურზე აცეტონის, როგორც თანაგამხსნელის გამოყენებით ხდება β-კაროტინის
მიღება, მესამე საფეხურზე მეთანოლის გამოყენებით – ჰესპერიდინის. ნარჩენიდან
მიიღება მაღალი ხარისხის პექტინი. ყველა საფეხურისთვის შეირჩა ოპერატიული
პარამეტრები. მეთოდი ეფექტიანი და სელექციურია.
5) „Extraction and Analysis of the Major Carotenoids of Agro-Industrial Waste Materials
Using Sequential Extraction Techniques and High Performance Liquid Chromatography“
(„აგროინდუსტრიული ნარჩენებიდან მთავარი კაროტინოიდების ექსტრაქცია და
ანალიზი თანმიმდევრული ექსტრაქციის მეთოდისა და თხევადი ქრომატოგრაფიის
გამოყენებით“) (თანაავტორობით; Eurasian J. Anal. Chem., v. 13, №3, p. 1-14, ინგლისურ
ენაზე, https://doi.org/10.29333/ejac/82931).
კვლევის მიზანს წარმოადგენდა აგროინდუსტრიული ნარჩენებიდან ძირითადი კაროტინოიდების β-კაროტინისა და ლიკოპენის საფეხურებრივი ექსტრაქციების მეთოდის შემუშავება ულტრაბგერითი და სუპერკრიტიკული ფლუიდებით
ექსტრაქციის მეთოდის გამოყენებით; ოპტიმალური პარამეტრების დადგენა რაოდენობივი და სელექტიური ექსტრაქციისთვის. β-კაროტინისა და ლიკოპენის ორგანულ
გამხსნელებში რაოდენობრივი ანალიზის სწრაფი, ეფექტიანი და სელექტიური მეთოდის შემუშავება და ვალიდაცია მაღალეფექტიანი სითხური ქრომატოგრაფის გამოყენებით.
6) „Chemical-Technological Characterization of Some Georgian Medieval Arch Bridge
Mortars“ („საქართველოს შუა საუკუნეების ზოგიერთი თაღოვანი ხიდის დუღაბის
ქიმიურ-ტექნოლოგიური კვლევა“) (თანაავტორობით; Elixir Materials Science, v. 117, p.
50420-50424, ინგლისურ ენაზე).
შესწავლილია აჭარის რეგიონში არსებული შუა საუკუნეების თაღოვანი (ე. წ.
თამარის) ხიდების (მახუნცეთის, ვარჯანაულის, მაჭახელას, დანდალოს და წონიარისის) დუღაბების შემადგენლობა ქიმიური, პეტროგრაფიული და რენტგენოსტრუქტურული ანალიზის მეთოდებით. ნაჩვენებია, რომ თითქმის ყველა შემთხვევაში დუღაბების მინერალოგიურ-პეტროგრაფიული შემადგენლობა ერთგვაროვანია, ასევე, მეტ-ნაკლებად ერთგვაროვანია მათი ქიმიური შედგენილობა _ დუღაბის
კარბონატული ნაწილი 20-25%-ია, ხოლო ალუმინსილიკატური 70-80%-ს აღწევს.
გამონაკლისია ვარჯანაულის ხიდის დუღაბი, სადაც კარბონატული ნაწილი 40%-ზე
მეტია. გაკეთებულია რეკომენდაციები ხიდების შემდგომი რეაბილიტაციარესტავრაციის ჩატარების დროს დუღაბის შედგენილობისა და ხარისხის დასაცავად.
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7) „Synthesis and Crystal Structure of Trimecaine Hexachlorostannate(IV) Monohydrate“
(„ტრიმეკაინის ჰექსაქლორსტანატ(IV) მონოჰიდრატის სინთეზი და კრისტალური
სტრუქტურა“) (თანაავტორობით; International Journal of Scientific Engineering and
Science, v. 2, is. 2, p. 42-46, ინგლისურ ენაზე).
სინთეზირებული და რენტგენულ-დიფრაქტომეტრიული სტრუქტურული
ანალიზის მეთოდით დახასიათებულია ტრიმეკაინის (2-დიეთილამინო-N-2,4,.6ტრიმეთილფენილ) აცეტამიდი, Tm ჰიდროქლორიდისა და ჰექსაქლორკალის(IV)
მონოჰიდრატები. დადგენილია, რომ Tm•HCI•H2O კრისტალდება რომბულ სინგონიაში, სივრცული ჯგუფი Paac, a=28.999(5)A˚, b=11,190(3)A˚, c=10,573(3)A˚, Z=8.
კრისტალი ფორმირდება TmH+ იონებისაგან, რომლებიც ინტერმოლეკულური NH…
CI…HN ბმებითა და წყლის მოლეკულების OH…CI…HO ტიპის ბმებით წარმოქმნიან
ბადეებს. (TmH)2[SnCI6]•H2O მონოკრისტალი რომბულ სინგონიაში კრისტალდება:
სივრცული ჯგუფი P212121; ელემენტარული უჯრედის პარამეტრებია: a=10,74(1)A˚,
b=14,199(2)A˚, c=26,166(3)A˚, Z=4. მონოკრისტალის მოლეკულური სტრუქტურა
ფორმირდება წყლის მოლეკულასთან ასიმეტრიულად ასოცირებული ოქტაედრული
SnCI62- იონისა და მასთან CI…HO,O…HN და NH…2CI წყალბადური ბმებით დაკავშირებული ორი TmH+იონისაგან.
8) „Combined Filter for Water Treatment“ („წყლის გასასუფთავებელი კომბინირებული ფილტრი“) (თანაავტორობით; Elixir Org.Chem., 2018, v. 117, p. 50342-50345,
ინგლისურ ენაზე).
შესწავლილია საქართველოს ადგილმდებარეობის ბუნებრივი და მჟავათი
მოდიფიცირებული ცეოლითების _ ლომონტიტისა და კლინოპტილოლიტის ადსორბციული მახასიათებლები დაბინძურებული წყლების გასასუფთავებლად. დადგენილია, რომ განზავებული მარილმჟავათი გარეცხილი ბუნებრივი კლინოპტილოლიტი წარმოადგენს ეფექტურ ადსორბენტს ბარიუმის, კობალტისა და ლითიუმის კათიონების მიმართ, ხოლო მჟავა მოდიფიცირებული კლინოპტილოლიტი
მაღალსელექტიურია სტრონციუმის, მანგანუმის, ნიკელისა და ტყვიის კათიონების
მიმართ. მოდიფიცირებული ლომონტიტი გამოირჩევა მაღალი სელექტიურობით
თუთიის, რკინისა და სპილენძის კათიონების მიმართ. შემოთავაზებულია ოთხფენოვანი კომბინირებული ფილტრი შემდეგი შედგენილობით: კვარცის ქვიშა, გარეცხილი კლინოპტილოლიტი, ლომონტიტი, კლინოპტილოლიტი (ორივე დამუშავებული 1.0 N მარილმჟავას ხსნარით).
9) „Polycycloalkane Hydrocarbon in Taribani Oil“(„პოლიციკლოალკანური ნახშირწყალბადების შესწავლა ტარიბანას ნავთობში) (თანაავტორობით; World Science, 2018,
v. 9(37), p. 33-41, ინგლისურ ენაზე. https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30092018/6132).
CG-MS მეთოდით შესწავლილია ტარიბანას პარაფინული ნავთობის 200-2500C
ფრაქციიდან გამოყოფილი კონცენტრატები. მათ მისაღებად გამოყენებულია ნედლი
ნავთობის დამუშავების შემდეგი სტადიები: დისტილაცია, სილიკაგელით დეარომატიზაცია, სამჯერადი თერმოდიფუზიური დაყოფა და თიოშარდოვანით ექსტრაგირება. მიღებულია ათი თერმოდიფუზიური ფრაქცია. განხილულია VIII თერმოდიფუზიური ფრაქციისა და ამ ფრაქციიდან თიოშარდოვანით გამოყოფილი ექსტრაქტის CG-MS შესწავლის შედეგები. მასს-სპექტრალური მონაცემებისა და ქრომატოგრაფიული შეკავების ინდექსების მნიშვნელობების კომპლექსური შესწავლით
მიღწეული იყო იზომერების დაყოფა. იდენტიფიცირებულია: С11-C22 იზოპრენოიდური ალკანები, განსაკუთრებით გამოირჩევა პრისტანი C19 და ფიტანი C20, რომლებიც
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წარმოადგენენ ნავთობების ბიომარკერებს. VIII თერმოდიფუზიურ ფრაქციაში იდენტიფიცირებულია ადამანტანის წარმოებულების მთელი რიგი: დიმეთილ-, ტრიმეთილ-, ტერამეთილ-, ეთილ-, მეთილეთილ-, დიეთილ-, პროპილ-, მეთილპროპილ
ადამანტანები; მათ შორის, პირველად ნავთობში - 2-ნ-ბუთილ-, 2-ნ-პროპილ- და 1მეთილ, 3-პროპილადამანტანები.
10) „Synthesis of Ferrierite from Georgian Perlite“ („ფერიერიტის სინთეზი საქართველოს ადგილმდებარეობის პერლიტიდან“) (თანაავტორობით; New Materials,
Compounds & Applications, 2018, v. 2, No 2, 139-145, ინგლისურ ენაზე).
შესწავლილია მარილმჟავათი წინასწარ დამუშავებული და ლითიუმის იონების თანაობისას სუსპედირებული ვულკანური მინა პერლიტის ჰიდროთერმული
გარდაქმნა ფერიერიტის ტიპის მასალაში. დადგენილია მიღებული ნიმუშების ქიმიური შედგენილობა, მასალები დახასიათებულია რენტგენული დიფრაქტოგრამებით, ინფრაწითელი სპექტრებით, ელექტრონულ-მიკროსკოპული სურათებითა და
თერმული ანალიზის მონაცემებით. ნაჩვენებია მაღალი სისუფთავის Li-ანი ფერიერიტის მიღების შესაძლებლობა ავტოკლავური სინთეზის გზით 160oC-ზე 140 საათის
განმავლობაში.
11) „Silver- and Zinc-Containing Bactericidal Phillipsites“ („სპილენძისა და თუთიის
შემცველი ბაქტერიციდული ფილიფსიტები“) (თანაავტორობით; New Materials, Compounds andApplications, 2018,2(3), 247-260, ინგლისურ ენაზე).
განხილულია სპილენძისა და თუთიის შემცველი ცეოლითური მასალების
მიღება საქართველოს ბუნებრივი ფილიფსიტებიდან მყარ ფაზაში მიმდინარე იონმიმოცვლითი რეაქციების გზით. მიღებული მასალები დახასიათებულია ქიმიური
ანალიზისა და სორბციული გაზომვების შედეგებით, აგრეთვე, რენტგენული დიფრაქტოგრამებით, ინფრაწითელი სპექტრებითა და ელექტრონულ-მიკროსკოპული
სურათებით. დადგენილია, რომ მიღებული მასალები ინარჩუნებენ ცეოლითურ
კრისტალურ სტრუქტურას, შეიცავენ 230 მგ/გ-მდე სპილენძს და 86 მგ/გ-მდე თუთიას,
ამჟღავნებენ ბაქტერიციდულ და ბაქტერიოსტატიკურ მოქმედებას ნაწლავის ჩხირის
მიმართ.
აკად. წევრ.-კორ. ვ. ციციშვილი მონაწილეობდა სამეცნიერო კონფერენციების
მუშაობაში. გამოქვეყნდა შემდეგი მასალები:
_ „ტარიბანას ნავთობის პოლიციკლოალკანები“ (თანაავტორობით; XI International Mass Spectrometry Conference on Petrochemistry, Environmental and Food Chemistry.
Bled, Slovenia, 15-18 April 2018. Book of Abstracts Petromass 2018, p. 7, ინგლისურ ენაზე).
_ „მიკრო-მეზოფოროვან ცეოლითებზე ტერპენული სპირტების კატალიზური
გარდაქმნის კვლევა ქრომატო-მას-სპექტრომეტრიული მეთოდით“ (თანაავტორობით; Ibidem, p. 22);
_ „ბიოენერგიის განვითარება საქართველოში“ (თანაავტორობით; Ibidem, p.38);
_ „ცეოლითების სინთეზი საქართველოს ბუნებრივი ალუმინსილიკატებიდან“ (თანაავტორობით; Материалы Всероссийского симпозиума с международным
участием «Физико-химические проблемы адсорбции в нанопористых материалах»,
Москва-Клязьма: РАН, стр. 121-123);
_ „გარდამავალი მეტალების თიოციანატური კოორდინაციული ნაერთები ლიდოკაინთან“ (თანაავტორობით; Ibidem, стр. 184-185);
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_ „სოდალიტის ტიპის ცეოლითის მიღება პერლიტიდან“ (თანაავტორობით;
Ukrainian Conference with International partifipation „Chemistry, Physics and Technology of
Surface”, Kyiv, Ukraine, Book of Abstracts, p. 163);
_ „ტრიმეკაინის ტეტრა აციდური კომპლექსები“ (თანაავტორობით; Ibidem, p.
178);
_ „NaX ტიპის ცეოლითის სინთეზი ბუნებრივი ფილიფსიტიდან“ (თანაავტორობით; III Всероссийская научная конференция (с международным участием) „Актуальные проблемы теории и практики гетерогенных катализаторов и адсорбентов“, Плёс,
Россия: Материалы конференции. Том 1. Адсорбенты и их применение, стр. 29-30);
_ „ცეოლითური მასალების სინთეზი საქართველოს ბუნებრივი ალუმინსილიკატებისაგან“ (თანაავტორობით; მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია _ „არაორგანული
მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები“ IMS, თბილისი,
Georgia Book of Abstracts (ISBN 978-9941-8-0534-9), p. 104-106);
_ „გრაფენის ოქსიდის მიღება საწარმოო ნარჩენებიდან“ (თანაავტორობით; მე5 საერთაშორისო კონფერენცია ნანოტექნოლოგიებში, ნანო-218, Abstracts, გვ. 71);
_ მეოთხე სამეცნიერო კონფერენციაზე _ „ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები“, თბილისი, თანაავტორობით წაიკითხა 6 მოხსენება:
1) „მინერალური სამკურნალო საშუალებები“;
2) „Crystal Structure of Trymecaine and its Hexaclorostannate(IV) Monohydrate“ („ტრიმეკაინისა და მისი ჰექსაქლოროსტანატ(IV) მონოჰიდრატის კრისტალური სტრუქტურა“;
3) „დასუფთავების ვალიდაციისთვის ლიზინოპრილისა და ჰიდროქლოროთიაზიდის ნარჩენების განსაზღვრისა და სინჯის აღების მეთოდების შემუშავებავალიდაცია“;
4) „ციტრუსის კანიდან ბიოაქტიური ნივთიერებების თანმიმდევრული საფეხურებრივი ექსტრაქციების ზოგიერთი ასპექტი“
5) „აქტიური სილიციუმის შემცველი ჰუმინური პრეპარატის ეფექტიანობის
შეფასება“;
6) „მაღალსორბციული და დეტოქსიკაციური სორბენტების შექმნა“.
იგი მონაწილეობდა, აგრეთვე, სამეცნიერო ფორუმებში:
_ 1stSouth Caucasus Food Analytical Conference, Expo Georgia, თბილისი;
gies” (თბილისი);
_ XI International Mass Spectrometry Conference on Petrochemistry, Environmental and
Food Chemistry “Petromass 2018”, ბლედი, სლოვენია (2 მოხსენება);
_ Всероссийский симпозиум с международным участием «Физико-химические
проблемы адсорбции в нанопористых материалах», მოსკოვი, რფ (ორი მოხსენება);
_ Ukrainian conference with international participation „Chemistry, Physics and
Technology Of Surface”, კიევი, უკრაინა (2 მოხსენება);
_ III Всероссийская научная конференция (с международным участием)
«Актуальные проблемы теории и практики гетерогенных катализаторов и адсорбентов»,
პლიოსი, რფ.
იგი არის პ. მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის
ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე;
ჟურნალ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბის სარედაქციო
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კოლეგიის წევრი (ქიმია და ქიმიური ტექნოლოგიები); ჟურნალ საქართველოს
მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნეს _ ქიმიის სერიის რედაქტორი; ჟურნალის _ „Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология“ საერთაშორისო სარედაქციო კოლეგიის წევრი; ჟურნალის „Georgian International Journal of
Science and Technology“ სარედაქციო კოლეგიის წევრი.
2016 წლიდან მონაწილეობს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის FR_217868 _ „ახალი მიდგომები გერანიოლის,
ნეროლის და ციტრალის სინთეზებში“ _ შესრულებაში, 2017 წლის დეკემბრიდან _
პროექტში FR17_187 „წვრილდისპერსიული ცეოლითური კრისტალების ფორმირების
პროცესის კვლევა და ახალი მასალების შექმნის შესაძლებლობის მეცნიერული
დასაბუთება“.
აკად. წევრ-კორ. ვ. ციციშვილს მიღებული აქვს საქართველოს მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემიის აკადემიკოს გიორგი ციციშვილის სახელობის პრემია ქიმიის
დარგში ნაშრომისათვის „ცეოლითების სინთეზი საქართველოს ბუნებრივი ალუმინსილიკატური ნედლეულიდან“.

აკადემიის სტიპენდიატი ალექსანდრე სხირტლაძე
ა. სხირტლაძე არის ფარმაც. მეცნ. კანდ., ი. ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის
ინსტიტუტის მეცინერი თანამშრომელი.

მონოგრაფიები

1) აკად. ე. ქემერტელიძესთან თანაავტორობით. „Химический состав и фармакологическая эффективность тритерпеновых гликозидов некоторых растений, произрастающих в Грузии“ („საქართველოში მოზარდი ზოგიერთი მცენარის ტრიტერპენული გლიკოზიდების ქიმიური შედგენილობა და ფარმაკოლოგიური ეფექტურობა“)
(საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, თბილისი, 285 გვ., რუსულ ენაზე)
(ანოტაცია იხ. გვ. 79).
2) აკად. ე. ქემერტელიძესთან თანაავტორობით. „Синтез стероидных гормональных препаратов из тигогенина интродуцированной в Грузии Yucca glorioza L. и
изучение химического состава растения“ („საქართველოში ინტროდუცირებული იუკა
დიდებულიდან გამოყოფილი ტიგოგენინიდან სტეროიდული, ჰორმონალური პრეპარატების სინთეზი და მცენარის ქიმიური შედგენილობის შესწავლა“) (საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, თბილისი, 230 გვ., რუსულ ენაზე) (ანოტაცია იხ. გვ. 79).

სტატიები

1) აკად. ე. ქემერტელიძესთან თანაავტორობით. „Sesquiterpene glycosides
from the flowers of Yucca gloriosa“ („სესქვიტერპენული გლიკოზიდებიYucca gloriosa-ს
ყვავილებიდან“) (Chemistry of Natural Compounds, 54(1), 73-76, ინგლისურ ენაზე)
(ანოტაცია იხ. გვ. 80).
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2) აკად. ე. ქემერტელიძესთან თანაავტორობით. „Megastigmane glycosides
from the leaves of Tribulus terrestris“ („მეგასტიგმანური გლიკოზიდები Tribulus terrestris _ კუროსთავის ფოთლებიდან“) (Chemistry of Natural Compounds, 54(1), 63-65,
ინგლისურ ენაზე) (ანოტაცია იხ. გვ. 80).
3) „Steroids from Helleborus caucasicus reduce cancer cell viability inducing apoptosis
and GRP78 down-regulation“ („კავკასიური ხარისძირას სტეროიდები აქვეითებენ კიბოს უჯრედების სიცოცხლისუნარიანობას აპოპტოზისა და GRP78 დაბალი რეგულაციის შედეგად“) (თანაავტორობით; Chemico-Biological Interactions, 279, 43-50,
ინგლისურ ენაზე).
კავკასიური ხარისძირა კავკასიის ფლორის ენდემური მცენარეა, რომელიც
ფართოდ არის გავრცელებული დასავლეთ საქართველოში. დადგენილია ხარისძირას
სხვადასხვა სახეობის ექსტრაქტების ბიოლოგიური აქტივობები. წარმოდგენილია
კავკასიური ხარისძირას მიწისქვეშა ნაწილების ბუთანოლიანი ექსტრაქტი და იზოლირებული ინდივიდუალური ნივთიერებები in vitro ამცირებენ ფილტვის კიბოს
უჯრედების სიცოცხლისუნარიანობას. დადგენილია, რომ (25S)-22α,25-ეპოქსიფუროსტ-5-ენ-3β,11β,26-ტრიოლ 26-O-β-D-გლუკოპირანოზიდი, 20-ჰიდროქსიეკდიზონი და 3β,5β,14β-ტრიჰიდროქსი-19-ოქსო-ბუფა-20,22-დიენოლიდ 3-O-α-L-რამნოპირანოზიდი ამჟღავნებენ ძლიერ ციტოტოქსიკურ აქტივობას სხვადასხვა სახის კიბოს
უჯრედებზე (HepG2 and Caco-2). მიღებული შედეგებიდან გამომდინარე შეიძლება
დავასკვნათ, რომ კავკასიური ხარისძირა კიბოს საწინააღმდეგო თერაპიის საინტერესო ობიექტია.
4) „New Furostanol Glycosides from Polygonatum multiflorum (L.) All.“ („ახალი
ფუროსტანოლური გლიკოზიდები Polygonatum multiflorum (L.) All.-დან“) (თანაავტორობით; Natural product research, 31, 1-8, ინგლისურ ენაზე).
Polygonatum multiflorum-ის მთლიანი მცენარის ფიტოქიმიური გამოკვლევის
შედეგად იზოლირებულ იქნა 2 ახალი ფუროსტანოლური გლიკოზიდი პოლმულტოზიდი A და პოლმულტოზიდი B სამ ცნობილ გლიკოზიდთან ერთად _ პროტობიოზიდი, პროტოდელტონინი და ჰუანგჯიანგსუ A. იზოლირებული ნივთიერებების სტრუქტურები დადგენილ იქნა ერთ- (1H, 13C) და ორგანზომილებიანი ბმრ
(COSY, HSQC, HMBC) და მას-სპექტროსკოპიის გამოყენებით.
5) „Steroidal Glycoside from Allium porrum“ („Allium porrum-ის სტეროიდული
გლიკოზიდი“) (თანაავტორობით; Chemistry of Natural Compounds, 2018, 54(3), 487-489,
ინგლისურ ენაზე).
ერთი ახალი სპიროსტანოლური გლიკოზიდი იქნა გამოყოფილი Allium
porrum-დან. სტრუქტურა დადგენილია, როგორც (25R)-5-სპიროსტან-3β,6β-დიოლ2,12-დიონ 3-O-{β-D-გლუკოპირანოზილ-(1→3)-β-D-გლუკოპირანოზილ-(1→2)-[β-Dქსილოპირანოზილl-(1→3)]-β-D-გლუკოპირანოზილ-(1→4)-β-D-გალაქტოპირანოზიდი).
6) „Flavanonol Glycosides from Leaves of Phellodendron lavallei Introduced in
Georgia“ („საქართველოში ინტროდუცირებული Phellodendron lavallei-ს ფოთლების
ფლავონოიდური გლიკოზიდები“) (თანაავტორობით; Chemistry of Natural Compounds, 54(2), 263–266, ინგლისურ ენაზე).
ახალი ფლავონოიდური გლიკოზიდი (2S,3S)-3,5-დიჰიდროქსი-2-(4′-ჰიდროქსიფენილ)-8-(3-მეთილბუტ-2-ენ-1-ილ)-4-ოქსო-3,4-დიჰიდრო-2H-ქრომენ-7-ილ-β-

96

D-გლუკოპირანოზილ-(3→1)-ქსილოპირანოზიდი (ლავალოზიდი) და ცნობილი ნივთიერება ფელამურინი იზოლირებულ იქნა Phellodendron lavallei-ს ფოთლებიდან.
7) „Phytochemical and Analytical Characterization of Novel Sulfated Coumarins in the
Marine Green Macroalga Dasycladus vermicularis (Scopoli) Krasser“ („ახალი სულფატური
კუმარინების ფიტოქიმიური და ანალიტიკური მახასიათებლები ზღვის მწვანე
მაკროწყალმცენარე Dasycladus vermicularis (Scopoli) Krasser-დან“) (თანაავტორობით;
Molecules, 23(11), 2735, ინგლისურ ენაზე).
შესწავლილია Dasycladus vermicularis-ის სულფატური მეტაბოლიტების შემცველობა. იზოლირებულია ოთხი კუმარინი, რომელთაგან 2 ახალი სულფატირებული ნივთიერებაა, ასევე, 2 ფენოლური მჟავა. შემუშავებულია გამოყოფილი
ნივთიერებების რაოდენობრივი განსაზღვრის ქრომატოგრაფიული მეთოდი.
ა. სხირტლაძე მონაწილეობას ღებულობდა სამეცნიერო კონფერენციებში და
დაიბეჭდა თეზისები.
IV სამეცნიერო კონფერენცია _ „ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად
აქტიური ნივთიერებები“, თბილისი, სადაც მან გააკეთა სამი მოხსენება თანაავტორებთან ერთად:
_ „Yucca gloriosa L.-ის ახალი სტილბენოიდები და მათი ბიოლოგიური
აქტიურობა“;
_ „საქართველოში ინტროდუცირებულიYucca gloriosa L. - იუკა დიდებულის _
სხვადასხვა კლასის ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებათა წყარო“;
_ „Digitalis ferruginea L.-ის თესლები დიგიტონინის წყარო“.
_ „Stilbenes of Yucca gloriosa L. and their antioxidant, pro-apoptotic and antiproliferative activities“;
_ „Yucca gloriosa L. სტილბენები და მათი ანტიოქსიდანტური, პროაპოპტოზური და ანტიპროლიფერაციული აქტივობები“;
_ 30th International symposium on the chemistry of natural products, ათენი,
საბერძნეთი.
ა. სხირტლაძე მონაწილეობდა ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის თემის _ „მნიშვნელოვანი ნედლეულის მქონე გამოვლენილი ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების შემცველი მცენარეები“ _ შესრულებაში.
მიღებული აქვს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ჯილდო
2018 წლის საუკეთესო მეცნიერთა ჯგუფისათვის.
თანამშრომლობს ინსბრუკის უნივერსიტეტის (ავსტრია) ფარმაციის ინსტიტუტის ფარმაკოგნოზიის, აგრეთვე, სალერნოს (იტალია) უნივერსიტეტის ფარმაცევტულ და ბიოსამედიცინო მეცნიერებათა დეპარტამენტებთან.
იგი ევრორეგიონულ სასწავლო უნივერსიტეტში ხელმძღვანელობს „ფარმაციის“ საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებს.
საანგარიშო პერიოდში განყოფილებამ ჩაატარა 9 საერთო კრება, სადაც განხილულ იქნა ოცდახუთი სამეცნიერო და სამეცნიერო-საორგანიზაციო საკითხი.
განყოფილებამ განიხილა, გამოყო ექსპერტები და შეაფასა 9 სამეცნიერო დაწესებულების 21 ანგარიში. მათგან 11 ანგარიშს მიეცა უმაღლესი შეფასება, 5-ს _ „კარგი“,
ერთი სამუშაო შეფასებას არ ექვემდებარება, ხოლო 4-მა სამუშაომ მიიღო დამაკმა-
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ყოფილებელი შეფასება. განყოფილებას მიაჩნია, რომ საჭიროა აკადემიის ხელმძღვანელობამ მოიძიოს თანხა რეცენზენტებისათვის გაწეული შრომის ასანაზღაურებლად.
განყოფილებამ ჩაატარა:
_ 8-11 ოქტომბერს მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის დარგობრივი
კომისიის მიერ ორგანიზებული მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია _ „არაორგანული
მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები“, სადაც მოწვეული იყო 5 სახელმწიფოს წამყვანი სპეციალისტები; გამოიცა მოხსენებების კრებული;
_ 22-23 ოქტომბერს ფარმაკოქიმიისა და ქიმიის დარგობრივი კომისიების მიერ
ორგანიზებული მეოთხე სამეცნიერო კონფერენცია _ „ბუნებრივი და სინთეზური
ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები“, გამოიცა მოხსენებათა თეზისების კრებული;
_ 25 სექტემბერს აკად. თ. ანდრონიკაშვილის დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი
მიძღვნილი საიუბილეო სხდომა;
_ აკადემიკოს გიორგი ციციშვილის აკადემიური სახელობითი 2018 წლის
პრემიის მინიჭება. პრემია მიენიჭათ პ. მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული
ქიმიის ინსტიტუტის თანამშრომლებს: აკად. წევრ-კორ. ვლადიმერ ციციშვილს, ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორ ნანული დოლაბერიძეს, ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატებს ნატო მირძველს და მანანა ნიჟარაძეს ნაშრომთა ციკლისათვის _ „ცეოლითების სინთეზი საქართველოს ბუნებრივი ალუმოსილიკატური ნედლეულიდან“.
განყოფილებამ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის უცხოელ
წევრად ასარჩევად წარადგინა ჩინეთის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი
პროფესორი ბაი ჩუნლი ქიმიის დარგში.
ჩატარდა განყოფილების აკადემიკოს-მდივნისა და სწავლული მდივნის არჩევნები:
განყოფილების აკადემიკოს-მდივნის თანამდებობაზე არჩეულ იქნა აკადემიკოსი შოთა სამსონია;
სწავლული მდივნის თანამდებობაზე _ ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი
ზეინაბ წინწკალაძე.

ბიოლოგიურ მეცნიერებათა განყოფილება
ბიოლოგიურ მეცნიერებათა განყოფილებაში 2019 წლის 1 იანვრისათვის გაერთიანებული იყო აკადემიის 9 წევრი, აქედან 6 აკადემიკოსი და 3 წევრ-კორესპონდენტი; 1 სტიპენდიატი.
2018 წელს განყოფილების წევრებმა გამოაქვეყნეს 2 წიგნი და 12 სამეცნიერო
სტატია.

აკადემიკოსი თენგიზ ბერიძე

სტატიები
1) „Complete chloroplast DNA sequences of Georgian indigenous polyploid wheats
(Triticum spp.) and B plasmon evolution“ („ადგილობრივი ქართული პოლიპლოიდური
ხორბლის სახეობების (Triticum spp.) ქლოროპლასტური დნმ-ის სრული თანმიმდევრობა და B პლაზმონის ევოლუცია“) (Genet Resour Crop Evol (2018) 65:1995-2002).
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გვარ Triticum-ში გვხვდება სამი ტიპის პლაზმონი (A, B და G). პლაზმონი B
დამახასიათებელია პოლიპლოიდური სახეობებისთვის Triticum turgidum L. და
Triticum aestivum L. დღეისათვის სხვადასხვა ავტორის მიერ გამოქვეყნებულია გვარ
Triticum-ის 21 ქლოროპლასტური დნმ-ის სრული ნუკლეოტიდური თანმიმდევრობა.
დასეკვენირებულ ქლოროპლასტურ დნმ-ებში შეიმჩნევა მრავალი უზუსტობა. ამის
გამო ავტორებმა მიზანშეწონილად ჩათვალეს შეესწავლათ მხოლოდ იმ B პლაზმონის
ევოლუცია, რომელთა თანმიმდევრობა განსაზღვრულ იქნა ავტორების მეთოდით.
დადგენილია
ქართული
პოლიპლოიდური
ხორბლის
სახეობების
11
წარმომადგენლის სრული ნუკლეოტიდური თანმიმდევრობა. ქლოროპლასტური
დნმ-ის თანმიმდევრობის დადგენის სამუშაო ჩატარებულ იქნა Illumina MiSeq-ის
პლატფორმაზე. ქლოროპლასტური დნმ-ის მოლეკულების აწყობა ხდებოდა SOAP
denovo კომპიუტერული პროგრამის მეშვეობით. რეფერენსად T. aestivum L. subsp.
macha var.palaeocolchicum გამოყენების შედეგად ქართულ ადგილობრივ პოლიპლოიდურ ხორბლებში იდენტიფიცირებულ იქნა 5 SNP. Paleocolchicum-ის ქვესახეობებში აღმოჩენილია 38 და 56 ფუძე წყვილი (ფწყ) ინვერსიები. ფილოგენეტური ხე
გვიჩვენებს რომ ქვესახეობები macha, durum, carthlicum და palaeocolchicum იკავებენ
განსხვავებულ პოზიციებს. SNP-ებისა და ინდელების მონაცემებზე დაფუძნებული
გამარტივებული სქემის მიხედვით შესწავლილი პოლიპლოიდური ხორბლების
მდედრობითი მშობელი არის უცნობი წინაპარი, რომლისგანაც წარმოშობილია
ყველა მათგანი.
2) აკადემიის სტიპენდიატ ია ფიფიასთან თანაავტორობით. „Whole
genome sequencing and gene annotation of Georgian grape cultivars“ („ქართული ვაზის
ჯიშების სრული გენომის სეკვენირება და გენების ანოტაცია“) (ACTA Hortic.).
განხილულია ქართული ვაზის ოთხი კულტურული ჯიშის _ ჩხავერის,
საფერავის, მესხური მწვანისა და რქაწითელის რესეკვენირების შედეგები. ჯიშებიდან თითოეულისათვის განსაზღვრულია 19 ქრომოსომის ნუკლეოტიდური თანმიმდევრობა ე. წ. რეფერენსული პინო ნუარის გენომური თანმიმდევრობის მიხედვით.
ქრომოსომების ანოტირებამ ჩხავერში გამოავლინა 17.409, საფერავში _ 17.021, მესხურ
მწვანეში _ 18.355 და რქაწითელში 13.960 კანდიდატი გენის არსებობა. ანოტირებულ
გენებს შორის 106 კანდიდატი და 43 ფსეუდოგენი წარმოადგენდა ტერპენ სინთაზების
გენებს, 44 კანდიდატი გენი კი _ სტილბენ სინთაზების გენებს. ქართული ვაზის
ჯიშებში აღმოჩენილია, ასევე, ტერპენ და სტილბენ სინთაზების ისეთი გენები,
რომლებიც არ არის დეტექტირებული პინო ნუარში.

აკადემიკოსი გიორგი კვესიტაძე

სტატიები

1) აკად. თინათინ სადუნიშვილთან თანაავტორობით. „Bacterial composition of different types of soils of Georgia“ („საქართველოს სხვადასხვა ტიპის ნიადაგების
ბაქტერიული შემადგენლობა“) (j. „Annals of Agrarian Science“. ტ. 16, №1, 17-21, ინგლისურ ენაზე).
https://cest.gnest.org/sites/default/files/presentation_file_list/cest2017_01341_poster_
paper.pdf.
ნიადაგი დინამიკური სისტემაა, რომელშიც მინერალების, ორგანული ნივთიერებებისა და ცოცხალი ორგანიზმების გარკვეული თანაფარდობაა. მიკროფლორა
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არის ნიადაგის კომპლექსური სისტემის განუყოფელი ნაწილი, რომელშიც ბაქტერიები ნიადაგის მიკროორგანიზმების ყველაზე დიდი ჯგუფია როგორც რაოდენობით,
ისე მრავალფეროვნებით. Bacillus, Pseudomonas და Rhodococcus გვარის ბაქტერიული
შედგენილობის შესწავლით საქართველოს 18 ტიპის ნიადაგში ნაჩვენებია, რომ
ნიადაგები განსხვავდება როგორც ბაქტერიების ჯამური რიცხვის, ისე მათი შეხვედრის სიხშირით. Bacillus გვარის წარმომადგენლები ჭარბობს დასავლეთ საქართველოს ყვითელმიწა, ტყის ყომრალ, დამლაშებულ, ტყის წაბლა, ყავისფერ, შავმიწა,
ტყის ყავისფერ, კარბონატულ ნიადაგებსა და სამხრეთ საქართველოს ტყის ყავისფერ
ნიადაგებში; Pseudomonas გვარის ბაქტერიები ჭარბობს აღმოსავლეთ და დასავლეთ
საქართველოს ალუვიურ და ტყის ყავისფერ ნიადაგებში; Rhodococcus გვარის ბაქტერიები ჭარბობს აღმოსავლეთ საქართველოს ტყის ყვითელ-ყავისფერ, წითელ და
კარბონატულ ნიადაგებში. სამივე გვარის ბაქტერიების ერთნაირი გავრცელება დამახასიათებელია მხოლოდ შავმიწა ნიადაგებისათვის.
2) აკად. თინათინ სადუნიშვილთან თანაავტორობით. „Plants as natural
remediation tools“ („მცენარე როგორც ბუნებრივი რემედიაციის საშუალება“) (ISSN
2414-1143, Научный альманах стран Причерноморья. ტ. 13. № 1, 68-82. DOI 10.23947/
2414-1143-2018-13-1-78-93, ინგლისურ ენაზე).
ქიმიური ნივთიერებების წარმოების შედეგად ადგილი აქვს მრეწველობისა და
ტრანსპორტის არნახულ განვითარებას და შესაბამისად გარემოს დაბინძურების
მუდმივ ზრდას ტოქსიკური ბუნების ქიმიური ნაერთებით. ბუნებრივი წარმოშობის
ტოქსიკური აირების ემისიებით გამოწვეული დაბინძურება ძალიან მცირეა ადამიანის საქმიანობის შედეგად განპირობებულ გარემოს დაბინძურებასთან შედარებით.
მსოფლიოში ყოველწლიურად 600 მილიონი ტონა ქიმიური ნივთიერებები იწარმოება. ამ მავნე ნაერთების დიდი რაოდენობა ან მათი არასრული მეტაბოლიზმის შედეგად წარმოქმნილი, უფრო მეტად ტოქსიკური პროდუქტები გროვდება ბიოსფეროში,
რაც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ეკოლოგიურ ბალანსზე. ქიმიურად სინთეზირებული სტაბილური ნაერთების (მცენარეთა დაცვისა და მავნებლების საწინააღმდეგო ხსნარები და ემულსიები და ა. შ.) უმრავლესობა ძნელად ექვემდებარება
უჯრედში ფერმენტულ გარდაქმნებს და ძლიერ საშიშია ორგანიზმებისათვის. მუნიციპალური, ჩამდინარე წყლები და მრეწველობის ნარჩენები ასევე დაბინძურების
სერიოზული წყაროა დასახლებულ ადგილებში. გარემოს დამაბინძურებლების რაოდენობის შემცირება სხვადასხვა ტაქსონომიური ჯგუფის მიკროორგანიზმების საშუალებით კარგად შესწავლილი, მათი გენეტიკურად დეტერმინებული თვისებაა. ფართოდ ისწავლება მცენარეთა ეკოლოგიური პოტენციალი, მიუხედავად იმისა, რომ
მცენარეების მონაწილეობა ეკოლოგიურ ბალანსში დიდი ხანია დადასტურებულია.
აკად. გ. კვესიტაძემ მონაწილეობა მიიღო კონფერენციის მუშაობაში და წარადგინა მოხსენება _ „Extremophilic Microscopic Fungi-Producers of Hydrolytic Enzymes“
(„ჰიდროლიზური ფერმენტების ექსტრემოფილური მიკროსკოპული სოკო-პროდუცენტები“) (International Conference on Research in Engineering, Technology and Science
(ICRETS). Abstract Book p. 7. ლისაბონი, პორტუგალია.
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აკადემიკოსი დავით ლორთქიფანიძე

წიგნი
„Georgiens Geschichte in 33 Objekten“ („ანბანით მოყოლილი ისტორია“) (111 გვ.,
გერმანია, Mitteldeutscher verlag).
წიგნი მეცნიერულ-პოპულარულია, რომელშიც საქართველოს ეროვნული მუზეუმის 33 ექსპონატით მოთხრობილია საქართველოს ისტორია უძველესი ხანიდან
თანამედროვეობის ჩათვლით.

სტატიები

1) „Georgian – Ein Land im Kaukasus mit großer Geschichte und faszinierender
Kultur“ („საქართველო _ ქვეყანა კავკასიაში, მდიდარი ისტორიითა და კულტურით“)
(„Gold & Wine”, Archaelogisches Museum, Frankfurt, 18-23, ინგლისურ ენაზე).
ფრანკფურტის არქეოლოგიურ მუზეუმში გაიხსნა გამოფენა „ოქრო და ღვინო“,
ამასთან დაკავშირებით გამოვიდა სრული კატალოგი. კატალოგს თან ახლავს ქართველი და უცხოელი მეცნიერების სტატიები. შესავალ ნაწილში _ „საქართველო _
ქვეყანა კავკასიაში, მდიდარი ისტორიითა და კულტურით“ - გადმოცემულია საქართველოს ადგილი და როლი მსოფლიო ცივილიზაციაში, მისი იდენტურობა. განხილულია მნიშვნელოვანი არქეოლოგიური ძეგლები და ბოლო წლების საერთაშორისო,
ინტერდისციპლინური სამეცნიერო კვლევების შედეგები.
2) „Late Miocene Vertebrate Site of Chachuna (Iori valley, Georgia, Southern Caucasus“ („ჭაჭუნას გვიან მიოცენურ ხერხემლიანთა ადგილსაპოვებელი (ივრის ზეგანი,
საქართველო, სამხრეთ კავკასია)“ (თანავტ. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემიის მოამბე, ტ. 12, №2, 70-75, ინგლისურ ენაზე).
აღწერილია ჭაჭუნას ნამარხ ხერხემლიანთა გვიან სარმატული ადგილსაპოვებლის გეოლოგიური ჭრილი და მოყვანილია ნამარხ ხერხემლიანთა ფაუნის წინასწარი
სია.
3) „Quaternary time scales for the Pontocaspian domain: interbasinal connectivity and
faunal evolution“ („პონტო კასპიური ტერიტორიის მეოთხეული დროის სკალა: აუზებს
შორის კავშირი და ფაუნის ევოლუცია“) (თანაავტორობით; Earth-Science Reviews,
Elsevier, BV, Earth-Science Reviews 188 , 1-40, ინგლისურ ენაზე).
პონტო კასპიურ რეგიონში კარგად ჩანს აუზის ჩამოყალიბებისა და ბიოტიკური გარემოს ევოლუციის დინამიკური ისტორია. ეს რეგიონი არის, ოდესღაც დიდი
პარატეტისის ზღვის ნაწილი. აქ ჩანს ევრაზიის ტექტონიკური, კლიმატური და
პალეოგარემოს ერთ-ერთი ყველაზე კარგი გეოლოგიური მონაცემები. შავი და
კასპიის ზღვის თანაევოლუცია, რომელიც, ძირითადად, გამოიხატება წყლის (ტბის
და ზღვის) დონეების ცვალებადობით, რის შედეგადაც ხდებოდა აუზების ხშირი
დაკავშირება და გაყოფა. განხილულია პონტო კასპიური აუზის სტრატიგრაფია გვიან
პლიოცენიდან დაწყებული მეოთხეულ პერიოდამდე, ყურადღებაა გამახვილებული
შავი, კასპიის, მარმარის ზღვებზე, ხმელეთის გარემო პირობებზე, რომლითაც იყო
გარშემორტყმული ეს ვრცელი, ძირითადად, ტბიურ-ზღვის სისტემის გაუდინარი
არე.
აკად. დ. ლორთქიფანიძემ მონაწილეობა მიიღო ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში:
- „მიგრაცია: სამყარო, ადამიანი და ტვინი” (თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი).
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- საერთაშორისო კონფერენციაზე - „ეკოსისტემის იზოლაცია და კავშირი:
ბიოტას ზრდა და გაქრობა პონტოკასპიის _ კავკასიის რეგიონში“ - გააკეთა 4
მოხსენება:
ა) „On the hominid evolution in the Caucasian region“ („ჰომინიდების ევოლუციის
საკითხი კავკასიის რეგიონში“);
ბ) „The Neogene and Quaternary successions from Transcaucasian basins: advances
from Georgia“ („ამიერკავკასიის აუზების ნეოგენური და მეოთხეული სუქსეციები“);
გ) „On the hominid evolution in theCaucasian region“ („ჰომინიდების ევოლუცია
კავკასიის რეგიონში“);
დ) „Small vertebrates from the late Miocene hominoid-bearing site of Udabno
(Georgia)“ („პატარა ხერხემლიანები უდაბნოს გვიან მიოცენური ჰომინიდების ადგილსამყოფელიდან“).
_ საერთაშორისო კონფერენცია (ბაქო, აზერბაიჯანი);
_ საერთაშორისო სემინარი (მილანი, იტალია).
აკად. დ. ლორთქიფანიძე მიწვეული იყო:
_ ვენაში (ავსტრია) ალბერტინას მუზეუმში ნიკო ფიროსმანაშვილის გამოფენის
გახსნაზე მონაწილეობის მისაღებად;
_ Der Kaukasus als Brücke de Kulturen (კავკასია _ კულტურათაშორის ხიდი)
(ფრანკფურტის არქეოლოგიური მუზეუმი, გერმანია).
წაიკითხა სამეცნიერო მოხსენება საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომაზე _ „უახლესი აღმოჩენები ადამიანის ევოლუციის
სფეროში“.
მონაწილეობდა მუზეუმში მიმდინარე საერთაშორისო პროექტის _ „Early Neolithic wine of Georgia in the South Caucasus“ („მეღვინეობა სამხრეთ კავკასიაში ადრე
ნეოლითის ხანაში“) _ შესრულებაში (დასრულდა პროექტის პირველი ნაწილი).
იგი ხელმძღვანელობდა თემების შესრულებას:
_ „დმანისის ქვედაპალეოლითური ინდუსტრიის ზოგიერთი ნედლეულის
დამუშავების თავისებურებები და შესაძლო ხერხები. ტიპოლოგიური და ექსპერიმენტული ტექნოლოგიური კვლევების შედეგები“ (შემსრულებელი დ. ჟვანია, თსუ);
_ „დმანისის M5, M6, M11 და M17 უბნების არქეოლოგია“ (შემსრულებელი თ.
შელია, თსუ)’
_ „Homo Neanderthal-ის საცხოვრებელი გარემოს ეკოლოგიური მოდელირება
ბიომებსა და კლიმატურ პირობებთან“ (შემსრულებელი ე. წკრიალაშვილი, თსუ);
_ „სამხრეთ საქართველოს პლიოცენური ძუძუმწოვრების კომპლექსების ბიოქრონოლოგიური და პალეოეკოლოგიური მნიშვნელობა“ (შემსრულებელი ნ. ვანიშვილი, თსუ.
იგი მონაწილეობდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტების შესრულებაში:
_ „ივრისპირეთი ზედა მიოცენში: სამხრეთ კავკასიის ნამარხი პრიმატების
მატიანეში გარკვევისათვის“;
_ „ნეანდერტალელები სამხრეთ კავკასიაში“.
აგრეთვე საზღვარგარეთულ გრანტებში:
_ „Templeton Foundation _ „What Drives Human Cognitive Evolution?” „ტემპელტონის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტი: „რამ გამოიწვია ადამიანის გონებრივი ევოლუცია?“
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აკად. დ. ლორთქიფანიძე თანამშრომლობდა საზღვარგარეთის სამეცნიერო და
საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან:
ჯონ ტემპელტონის ფონდთან;
იერუსალიმის ჰიბროუ უნივერსიტეტის არქეოლოგიის ინსტიტუტთან;
ჩრდილოეთ ტეხასის უნივერსიტეტის გეოლოგია-გეოგრაფიის დეპარტამენტთან;
ტარაგონას უნივერსიტეტთან (ესპანეთი);
ჰაიდელბერგის მეცნიერების აკადემიასთან (გერმანია);
ვარშავის უნივერსიტეტთან;
ტოკიოს უნივერსიტეტთან.
საქართველოს მეცნიერების, განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში იგი გამოვიდა მოხსენებით: „სამეცნიერო მიღწევები კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში და მისი პერსპექტივები“.
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტროს მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის ფარგლებში საქართველოს
ეროვნული მუზეუმის, ICOM-ისა და იტალიის საელჩოს ერთობლივი ჩართულობით
საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში ჩატარდა კონფერენცია: „New Technologies to
Protect and Promote Cultural Heritage“ („კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და
პოპულარიზაცია თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით“).
საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში ჩატარდა ICOM/CECA-ს საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია _ „მუზეუმები, განათლება და კულტურული აქტივობა:
ძველ და თანამედროვე მნიშვნელობებს შორის“.

აკადემიკოსი თინათინ სადუნიშვილი

სტატიები
1) „Fire blight in Georgia“ („ბაქტერიული სიდამწვრე საქართველოში“) (თანაავტორობით; j. „Annals of Agrarian Science“, ტ.16, 12-16. https://doi.org/10.1016/j.aasci.
2018.02.001, ინგლისურ ენაზე).
ხეხილის დაავადებებს შორის თავისი მავნეობით გამოირჩევა ხეხილის ბაქტერიული სიდამწვრე, რომელიც ვარდისებრთა ოჯახის 180-მდე კულტურულ და
ველურ მცენარეს აზიანებს. დაავადება პირველად შემჩნეულ იქნა ნიუ-იორკის
შტატში, საიდანაც იგი ძალიან სწრაფად გავრცელდა მთელ ჩრდილოეთ ამერიკაში. ამ
დაავადებით გამოწვეული ზარალი ამერიკაში წელიწადში 100 მილიონ დოლარს
შეადგენს. ამჟამად დაავადება ევროპისა და აზიის 40-მდე ქვეყანაში გვხვდება. 197172 წწ-ში გერმანიაში 18 ათასამდე მცენარე იქნა განადგურებული, ჰოლანდიაში 175
ათასამდე ბუჩქი. 1989 წელს ამ დაავადებით სომხეთში ათასობით მსხლისა და კომშის
ხე განადგურდა. ხეხილის ბაქტერიული სიდამწვრით გამოწვეული ეკონომიკური
ზარალი არა მარტო მოსავლის დანაკარგით გამოიხატება, არამედ ამ დროს იქმნება
მთლიანი ხეხილის ბაღის მოსპობის საშიშროება. 2016 წელს საქართველოს სოფლის
მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიამ ადგილობრივი ფერმერის მიერ ქვემო
ქართლიდან შემოტანილი ვაშლის მცენარის ნიმუშში დააფიქსირა პათოგენი ბაქტერია Erwinia amylovora. კვლევის მიზანია აღმოსავლეთ საქართველოში ხეხილის
ბაქტერიული სიდამწვრის გამომწვევი ბაქტერიის Erwinia amylovora დეტექცია
მოლეკულური მეთოდით (პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია). აღმოსავლეთ და
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დასავლეთ საქართველოში შეგროვილ დაავადებაზე საეჭვო ხეხილის ნიმუშებში
ბაქტერია Erwinia amylovora აღმოჩენილ იქნა ჩვეულებრივ და რეალურ დროში
პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის მეთოდით სპეციფიკური პრაიმერების გამოყენებით. ბაქტერიული სიდამწვრე დადასტურებულ იქნა შიდა ქართლის 39 ნიმუშიდან 23-ში (11 ვაშლი, 6 მსხალი და 6 კომში), ქვემო ქართლის 15 ნიმუშიდან 5-ში (4
ვაშლი და 1 კომში), კახეთის რეგიონის 50 ნიმუშიდან 2 ვაშლსა და იმერეთის
რეგიონის 25 ნიმუშიდან 1 მსხალში.
2) აკად. გ. კვესიტაძესთან თანაავტორობით. „Bacterial composition of different types of soils of Georgia“ („საქართველოს სხვადასხვა ტიპის ნიადაგების ბაქტერიული შემადგენლობა“) (j. „Annals of Agrarian Science“, ტ.16, 17-21. https://doi.
org/10.1016/ j.aasci.2017.08.006, ინგლისურ ენაზე) (ანოტაცია იხ. გვ. 99).
3) აკად. გ. კვესიტაძესთან თანაავტორობით. „Plants as natural remediation tools“
(„მცენარე როგორც ბუნებრივი რემედიაციის საშუალება“) (ISSN 2414-1143, Научный
альманах стран Причерноморья. Т. 13. №1, 68-82. DOI 10.23947/2414-1143-2018-13-1-7893, ინგლისურ ენაზე) (ანოტაცია იხ. გვ. 100).
აკად. თ. სადუნიშვილი თანამშრომლობდა:
_ პოლონეთის მცენარეთა შეჯვარებისა და აკლიმატიზაციის ინსტიტუტთან
(IHAR, Radzikow).
_ გამოყენებითი მეცნიერებების ციურიხის უნივერსიტეტთან, ბუნებრივი
რესურსების მეცნიერებების ინსტიტუტთან CH-8820 Wädenswil SWITZERLAND.
იგი არჩეულ იქნა:
_ შანდონის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის საპატიო პროფესორად;
_ აზერბაიჯანის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ჟურნალის:“Plant &
Fungal Research” სარედაქციო საბჭოს წევრად.
არის საქართველოს ზოგადი და გამოყენებითი მიკრობიოლოგიის ასოციაციის
თანადამფუძნებელი http://www.gagam.ge.

აკადემიკოსი გივი სანაძე

სტატია
„Biogenic Isopren Emission as Expression of Dissipativity, a Fundamental Cell
Property“ („ბიოგენური იზოპრენის ემისია როგორც უჯრედის ფუნდამენტური
თვისების, დისიპაციის გამოვლინება“) (Russian Journal of Plant Physiology).
ცოცხალი უჯრედის დისიპაციის უნარის ჭრილში განხილულია იზოპრენის
ბიოსინთეზის ენერგიის დისიპაცია და იზოპრენის ემისიის მექანიზმი. აღნიშნულია
კოლოიდური ქიმიის ძირითადი პრინციპების მნიშვნელობა ბიოლოგიური ენერგიის გარდაქმნაში. მოსაზრება ეყრდნობა ცოცხალ უჯრედებში უნივერსალური
ენერგოდინამიკური ერთეულის არსებობას, რომელიც უზრუნველყოფს უჯრედის
შიგნით პროტონების ტრანსპორტირებას და განაწილებას. ეს ერთეული პასუხისმგებელია უჯრედის შიგნით ნებისმიერი მეტაბოლურად აქტიური უბნის ფიზიოლოგიური pH-ის წარმოქმნასა და შენარჩუნებაზე. ნაპოვნია მექანიზმი, რომელიც
პასუხისმგებელია დიმეთილალილ პიროფოსფატის (DMAPP) პროტონიზაციით
იზოპრენის წარმოქმნის გზით ენტროპიის დისიპაციაში. ნებისმიერი თერმოდინამიკური სისტემის, მათ შორის, ცოცხალი სისტემის სტაბილური სტაციონარული
მდგომარეობა კორელირებს ენტროპიის მაქსიმალურ წარმოქმნასთან. იზოპრენის
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ემისიის სიჩქარე იზრდება ტემპერატურასთან ერთად, რაც აკომპენსირებს თერმული
ენტროპიის დისიპაციას. გარემოს ტემპერატურის ზრდასთან ერთად ენტროპიის
ჯამური დისიპაცია, რომელიც გაედინება როგორც სითბოს, ისე იზოპრენის ემისიის
სახით, მუდმივია. ამგვარად, იზოპრენის ფოტობიოსინთეზი წარმოადგენს ენტროპიის დისიპაციის განსაკუთრებულ შემთხვევას, რომელიც უზრუნველყოფს უჯრედის სტაბილურ სტაციონარულ მდგომარეობას.

აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი ირაკლი ელიავა

მონოგრაფია
აკად. წევრ-კორ. გ. ნახუცრიშვილთან თანაავტორობით. „ეკოლოგია“ (საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, თბილისი, 189 გვ.).
მონოგრაფიაში ასახულია ტრდიციული ეკოლოგიის მიზნები, ამოცანები,
ძირითადი პრინციპები, კავშირი მეცნიერების სხვა დარგებთან. იგი შედგება სამი
ძირითადი ნაწილისაგან, რომლებიც შეესაბამება კლასიკური ეკოლოგიის თანამედროვე მიმართულებებს. ეკოლოგიური ფაქტორების დახასიათების შემდეგ აღწერილია პოპულაციური ეკოლოგიისა და ბიოცენოზების ეკოლოგიის აქტუალური
საკითხები. გარკვეული ადგილი ეთმობა მოსალოდნელი კლიმატური ცვლილებების
ეკოლოგიურ შედეგებს.

სტატია
„Seasonal Fluctuation of Potato Tuber Nematode In Tsalka (Eastern Georgia)“ („კარტოფილის ტუბერის ნემატოდების სეზონური ფლუქტუაცია წალკაში“) (თანაავტორობით; ზოოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი, ტ. XXVI, 133-136).
იგი მონაწილეობდა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში და ფორუმებში:
_ „დმანისის აგროეკოსისტემებში პარაზიტულად და თავისუფლად მაცხოვრებელი ნემატოდის ტაქსონომიური სტრუქტურა“ (თანაავტორობით; ევროგაერთიანების ნემატოლოგთა 33-ე სიმპოზიუმი, გენტის უნივერსიტეტი, ბელგიის სამეფო);
_ „კარტოფილის ტუბერის ნემატოდების გავრცელება თეთრიწყაროში“ (თანაავტორობით; ბუქარესტი, რუმინეთი).
იგი იყო პროექტის _ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის აგროცენოზების საკარანტინო და პათოგენური ფიტოჰელმინთების ბიოკონტროლი სტრუქტურული მონიტორინგის ფარგლებში“ _ კონსულტანტი.

აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი თენგიზ ზაალიშვილი
აკად. წევრ-კორ. თ. ზაალიშვილის ხელმძღვანელობით შესრულებულია სამუშაო: „ვირთაგვაზე სხვადასხვა სიძლიერის თერმული ზემოქმედების პირობებში
ღვიძლის უჯრედებში იმ ბირთვული ცილების გამოვლენა, რომლებიც ADPრიბოზილირდებიან“.
ADP-რიბოზილირების შესწავლამ როგორც ახალდაბადებული, ასევე ზრდასრული ვირთაგვების თავის ტვინის უჯრედების ბირთვებში აჩვენა, რომ უპირატესად ADP- რიბოზილირდება არაჰისტონური ნარჩენი ცილები, თუმცა ასევე
მნიშვნელოვნად მოდიფიცირდება ბირთვის წვენის გლობულინური ფრაქციის ცილე-
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ბი და ფუძე ცილები _ ჰისტონები. აღმოჩნდა, რომ ვირთაგვების ტოტალური ჰიპერთერმია (41-430C) იწვევს პოლი(ADP-რიბოზა) პოლიმერაზა–1-ის (PARP-1-ის)
გადანაწილებას თავის ტვინის ბირთვების არამატრიქსული უბნებიდან მატრიქსში,
რაც დადგინდა ვესტერნ იმუნობლოტინგის მეთოდის გამოყენებით. ამ გადანაწილების ერთ-ერთი შედეგია ბირთვულ მატრიქსთან ასოცირებული ტოპოიზომერაზული აქტივობის მოდულაცია. ყოველივე ზემოაღნიშნული მიუთითებს ბირთვული მატრიქსისა და მასთან ასოცირებული PARP-1-ის მნიშვნელობაზე ნერვული
ქსოვილის დამცველობით ფუნქციაში.

აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი გიორგი ნახუცრიშვილი

მონოგრაფია
აკად. წევრ-კორ. ი. ელიავასთან თანაავტორობით. „ეკოლოგია“ (საქართველოს
მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტამბა, 189 გვ.) (ანოტაცია იხ. გვ. ????).

სტატია

„საქართველოს მცენარეულობა“ (წიგნის _ „საქართველოს ფლორის ნომენკლატურული ნუსხა“ _ შესავალი) (გამომცემლობა "უნივერსალი", თბილისი).
აღწერილია საქართველოს მცენარეულობის მრავალფეროვნება. დახასიათებულია ცალკეული ვერტიკალური სარტყლის ფორმაციები. საუბარია ქვეყნის ენდემური
სახეობების დონისა და მრავალფეროვნების შესახებ. ქართულ (5-8 გვ) და ინგლისურ
(9-12 გვ.) ენებზე.
აკად. წევრ-კორ. გ. ნახუცრიშვილი მონაწილეობდა სამეცნიერო კონფერენციებში და გააკეთა მოხსენებები:
_ „ცენტრალური კავკასიონის მცენარეულობის ცვალებადობა ეკოლოგიური
გრადიენტის მიხედვთ“ (საერთაშორისო კონფერენცია „ეკოლოგიური გრადიენტი და
მცენარეულობა“, კამერინო, იტალია);
_ „საქართველოს ეროვნული ჰერბარიუმი“ (საერთაშორისო კონფერეცია „ბოტანიკური ღირებულებები“, პალერმო, იტალია).
აკად. წევრ-კორ. გ. ნახუცრიშვილის ხელმძღვანელობით და რედაქტორობით
გამოქვეყნდა ნაშრომი „საქართველოს ფლორის ნომენკლატურული ნუსხა," გამომცემლობა „უნივერსალი“.
თანამშრომლობდა: ავსტრიის მეცნიერებათა აკადემიასთან, როგორც მისი
უცხოელი წევრი (წევრ-კორესპონდენტი), კერძოდ, ის მიწვეული იყო ქ. ვენის უნივერსიტეტის ბოტანიკის ინსტიტუტში 2 კვირით ჰერბარიუმში კავკასიონისა და
ალპების მცენარეთა იდენტიფიკაციის საკითხებზე სამუშაოდ. ამ გამოკვლევებით
აღმოჩნდა, რომ ზოგიერთი მცენარის სახელწოდება, მითითებული კავკასიისათვის,
არ არის სწორი და ის არაფრით განსხვავდება ევროპული სახეობისაგან. თანამშრომლობდა, აგრეთვე გისენის (გერმანია) უნივერსიტეტთან, იტალიის ქ. კამერინოს
უნივერსიტეტთან და პალერმოს ბოტანიკურ ბაღთან.
აკად. წევრ-კორ. გ. ნახუცრიშვილი 2018 წელს არჩეულ იქნა საერთაშორისო
ორგანიზაციის _ „ოპტიმას“ კომიტეტის წევრად, ჟურნალ „Flora Mediterranea“ (იტალია) და ჟურნალ „Documents Phytosociologiques“ (საფრანგეთი) რედკოლეგიის წევრად.
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აკადემიის სტიპენდიატი ია ფიფია
ი. ფიფია არის ბიოლ. მეცნ. აკადემიური დოქტორი, აგრარული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.

სტატიები
1) „Next generation sequencing and annotation of whole plastid genomes of wild
grapes (Vitis vinifera subsp. sylvestris) from South Caucasus“ („სამხრეთ კავკასიის,
ევროპისა და ხმელთაშუა ზღვისპირეთის ველური ვაზის (Vitis vinifera subsp. sylvestris). პლასტიდური გენომების ახალი თაობის სეკვენირება და ანოტაცია“) (თანაავტორობით; Europe and Mediterrean Basin, ACTA Hortic.).
წარმოდგენილია საქართველოს, ესპანეთის, საფრანგეთისა და საბერძნეთის
ველური ვაზის (Vitis vinifera subsp. sylvestris) პლასტიდური გენომების ანოტირების
შედეგები. გენომების ანოტირება განხორციელებულ იქნა პროგრამა GESEQ v. 1.42ისა და BLAST v. 2.6.0-ის საშუალებით. პლასტიდების ციკლური სტრუქტურის
გენომების ფიზიკური რუკები აგებულია პროგრამის Organellar Genome DRAG
(OGDRAW) v. 1.2.1-ის დახმარებით.
2) აკად. თ. ბერიძესთან თანაავტორობით. „Whole genome sequencing and
gene annotation of Georgian grape cultivars“ („ქართული ვაზის ჯიშების სრული გენომის
სეკვენირება და გენების ანოტაცია“) (ACTA Hortic.) (ანოტაცია იხ. გვ. 99).
ია ფიფია მონაწილეობდა საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში:
_ „სამხრეთ კავკასიის, ევროპისა და ხმელთაშუა ზღვის აუზის ველური
ყურძნის (Vitis vinifera subsp. sylvestris) მთლიანი პლასტიდური გენომების სეკვენირება და ანოტაცია“ (მევენახეობისა და გენეტიკის XII საერთაშორისო კონგრესი,
ბორდო, საფრანგეთი);
_ „ქართული ყურძნის ჯიშების მთლიანი გენომის სეკვენირება და ანოტაცია“
(მევენახეობისა და გენეტიკის XII საერთაშორისო კონგრესი, ბორდო, საფრანგეთი);
_ „სამხრეთ კავკასიის, ევროპისა და ხმელთაშუა ზღვის აუზის ველური
ყურძნის (Vitis vinifera subsp. sylvestris) პლასტიდური გენომიკა“ (საერთაშორისო
კონფერენცია „მეცნიერება მცენარეთა შესახებ და მოლეკულური ბიოლოგია“, პარიზი, საფრანგეთი);
_ „ვაზის გენომიკა“ (საერთაშორისო კონფერენცია _ „მეცნიერება მცენარეთა
შესახებ და მოლეკულური ბიოლოგია“, პარიზი, საფრანგეთი) (ვორკშოპის წამყვანი).
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული ინოვაციებისა და მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრისა და აკადემიის ბიოლოგიურ
მეცნიერებათა განყოფილების ერთობლივ სხდომაზე ია ფიფიამ გააკეთა მოხსენება
თემაზე: „ვაზის გენომიკა _ შედეგები და პერსპექტივები“.
იგი იყო სამეცნიერო ხელმძღვანელი თემებისა:
_ თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების ერთობლივი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში შესრულებული
სამაგისტრო თემის: „ჩხავერის, საფერავის, მესხური მწვანისა და რქაწითელის
ფენილპროპანოიდების მეტაბოლურ გზაში მონაწილე გენების ანოტირება”.
_ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ბიოლოგიის პროგრამის მეოთხე
კურსელი სტუდენტების მიერ, „სენიორ პროექტის” ფარგლებში, შესრულებული
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კვლევების (1. „ქართული ვაზის ჯიშების მეთექვსმეტე ქრომოსომაში ლოკალიზებული სტილბენ სინთაზების ანოტირება“; 2. „ქართული ვაზის ჯიშების სტილბენ
სინთაზების შესაბამისი ამინომჟავური თანმიმდევრობების ბიოინფორმატიკული
ანალიზი“).
ია ფიფია მონაწილეობდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
მობილობის გრანტის შესრულებაში.
იგი თანამშრომლობდა ნაპოლის ფედერიკო II-ის უნივერსიტეტთან

(იტალია); საფრანგეთის აგრარული კვლევების ნაციონალურ ინსტიტუტთან
(INRA) (საფრანგეთი).
არის მებაღეობის მეცნიერების საერთაშორისო საზოგადოების (ISHS,
International Society for Horticultural Science) წევრი, სამეცნიერო ჟურნალის
„Turkish Journal of Biodiversity“ რედკოლეგიის წევრი.
საანგარიშო წელს ბიოლოგიურ მეცნიერებათა განყოფილებამ ჩაატარა 13
სხდომა, 4 გაერთიანებული სხდომა ფიზიოლოგიისა და მედიცინის განყოფილებასთან ერთად, ასევე, საექსპერტო და ხმის დამთვლელი კომისიების სხდომები.
განყოფილებაში შემოვიდა სამეცნიერო დაწესებულებებისა და უმაღლესი სასწავლებლების 22 სამეცნიერო-კვლევითი ანგარიში, რომელთაც ჩაუტარდა ექსპერტიზა. ექსპერტიზის შედეგად 4-მა ანგარიშმა მიიღო შეფასება „უმაღლესი“, 11-მა
„კარგი“, 5-მა „დამაკმაყოფილებელი“, 2 ანგარიში არ შეფასდა.
განყოფილების აკადემიკოს-მდივნის მოვალეობის შემსრულებლად დაინიშნა
აკადემიკოსი თინათინ სადუნიშვილი.
პეტრე ქომეთიანის სახელობის პრემია მიენიჭა აკადემიკოს დავით მიქელაძეს.
აკადემიკოსების არჩევნებთან დაკავშირებით განყოფილებაში აკადემიკოსობის
კანდიდატებად შერჩეულ იქნენ: აკად. წევრ. კორ. დავით ლორთქიფანიძე („პალეობიოლოგიის სპეციალობით“) და პროფ. რამაზ შენგელია („პოპულაციური გენეტიკის“
სპეციალობით).
საანგარიშო წელს განყოფილებამ ჩაატარა: 1) საქართველოს პირველ გენეტიკოს-სელექციონერთა ლ. დეკაპრილევიჩისა და ვ. მენაბდის ხსოვნისადმი მიძღვნილი
სხდომა; 2) პროფესორ რაინერ ბუსმანის (მისურის ბოტანიკური ბაღი, აშშ; ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნ. კეცხოველის ბოტანიკის ინსტიტუტის კონსულტანტი) ლექცია თემაზე: „ეთნობოტანიკური კვლევები კავკასიაში (ტრადიციული
ცნობიერების მდგრადი მომავალი)“; 3) პროფესორ ლიგური მოსულიშვილის დაბადებიდან 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სხდომა; 4) პროფესორ გიორგი
მრევლიშვილის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სხდომა;
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ფიზიოლოგიისა და მედიცინის განყოფილება
ფიზიოლოგიისა და მედიცინის განყოფილებაში 2019 წლის 1 იანვრისათვის გაერთიანებული იყო 11 წევრი, მათ შორის, 8 აკადემიკოსი და 3 წევრ-კორესპონდენტი;
1 სტიპენდიატი.
განყოფილების წევრებმა 2018 წელს გამოაქვეყნეს 1 სახელმძღვანელო და 38
სამეცნიერო სტატია.

აკადემიკოსი ლავრენტი მანაგაძე

სტატია
„შარდსაწვეთების იმპლანტაციის მეთოდიკა დაბალი წნევის წვრილნაწლავოვან რეზერვუარში“ (თანაავტორობით; Georgian Medical News, N3, 14-18).
შარდის დერივაციის საკითხი შარდის ბუშტის ამოღებისა და მისი ფუნქციური
უკმარისობის გამო დღესაც აქტუალური პრობლემაა. კიბოს ან არაონკოლოგიური
პათოლოგიების დროს ჩატარებული ცისტექტომიის შემდგომ, როგორც ცნობილია,
გამოიყენება დერივაციის სხვადასხვა ოპერაციული ტექნიკა. რაც შეეხება შარდის
ბუშტის ხელოვნური რეზერვუარების ფორმირებას ნაწლავის სხვადასხვა უბნიდან,
ეს მეთოდი თანამედროვე უროლოგიაში ფართოდ არის დანერგილი.
აღწერილია დაბალი წნევის წვრილნაწლავოვან რეზერვუარში შარდსაწვეთების იმპლანტაციის სპეციფიკური მეთოდიკა. გარდა ამისა, განხილულია პაციენტების
პრეოპერაციული მომზადება, ოპერაციული ტექნიკა, პოსტოპერაციული შედეგები,
შეფასებულია გამოყენებული მეთოდის ეფექტურობა და, რაც მნიშვნელოვანია, შემუშავებულია შესაბამისი რეკომენდაციები.
აკად. ლ. მანაგაძის თანახელმძღვანელობით ჩატარდა ორი სამეცნიერო ფორუმი“
ა) კონფერენცია ენდოუროლოგიაში (თბილისი);
ბ) ევრაზიული უროონკოლოგიური კონგრესი (თბილისი).

აკადემიკოსი ნოდარ მითაგვარია

სტატიები

1) „დიმეთილ სულფოქსიდის ეფექტი მთელი სხეულის ჰიპერთერმიით გამოწვეულ ცვლილებებზე ცხოველთა ქცევაში“ (თანაავტორობით; საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ბიომედიცინის სერია, 44, 1-2, 15-24).
თეთრ ლაბორატორიულ ვირთაგვებზე ჩატარებული ცდებით დადგენილია,
რომ მთელი სხეულის 40 0C-იანი ჰიპერთერმიით ინდუცირებული ოქსიდაციური
სტრესი ჰორმეზისის ფენომენის აღმოცენებას და ცხოველების ლოკომოტორული
აქტივობის მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას იწვევს. დიმეთილ სულფოქსიდის სხვადასხვა დოზა, კერძოდ, 250 მგ/კგ, 500 მგ/კგ და 750 მგ/კგ იწვევს ლოკომოტორული
აქტივობის გარკვეულ ცვლილებებს, ხოლო დასწავლისა და მეხსიერების პროცესებში
რაიმე ცვლილება არ აღინიშნება.
2) „კამელინის თვალის წვეთების ანთების საწინააღმდეგო მოქმედების კვლევა“
(თანაავტორობით; ჟ. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა, 2, 94-98.).
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შესწავლილი იყო კამელინის თვალის წვეთების ანთების საწინააღმდეგო მოქმედება თეთრ ვირთაგვებსა და ბოცვრებზე ენდოტოქსინით ინდუცირებულ უვეიტის
ექსპერიმენტულ მოდელებზე როგორც საკონტროლო, ისე ექსპერიმენტული ჯგუფების ცხოველებზე. თვალის სტრუქტურების ყოველდღიური შესწავლა ჩატარდა ბიომიკროსკოპით (Colemeter, Cooling Tech Grenada). პრინციპული სხვაობა დადგენილ
იქნა საკონტროლო (კამელინის გარეშე) ჯგუფის ცხოველთა ჰისტოლოგიური მასალის დამუშავებისას: გამოვლინდა მნიშვნელოვანი ანთებითი პროცესები. კამელინით
მკურნალობამ ექსპერიმენტულ ჯგუფში სრულად აღადგინა რქოვანას ეპითელიზაცია. მიღებული კვლევის შედეგები საშუალებას გვაძლევს დავასკვნათ, რომ შესაძლებელია კამელინის თვალის წვეთები რეკომენდებული იყოს თვალის უვეალური
ტრაქტის მკურნალობისა და პრევენციისთვის ანთებითი დაავადებების დროს.
3) „თავისუფალი რადიკალების გავლენა კალციტონინის გენ-დამოკიდებული
პეპტიდით გამოწვეულ ვაზოდილატაციაზე (თანაავტორობით; j „Georgian Med.
News“, (274):149-152.).
მრავალ ხერხემლიანში სისხლძარღვთა ნეიროგენური ვაზოდილატაცია უმეტესწილად ხორციელდება აზოტის ოქსიდის (NO) მეშვეობით. ბოცვრის ენის არტერიის (რომელიც თავისი განტოტებებით სისხლით ამარაგებს ენას და ღრძილებს)
ნეიროგენური ვაზოდილატაციის ბუნების კვლევამ აჩვენა, რომ მას გააჩნია ორკომპონენტიანი ხასიათი _ პირველი კომპონენტი ატროპინმგრძნობიარეა, ხოლო მეორე
_ არაქოლინერგული. ასეთი შერეული დილატაციური რეაქცია არ არის უჩვეულო და
აღწერილი იყო სხვადასხვა სახის ქსოვილების კვლევისას. ძაღლის ენის არტერიის
პრეპარატზე ნაჩვენები იყო, რომ არა NO, არამედ კალციტონინის გენთან დაკავშირებული პეპტიდი (CGRP) გამოთავისუფლებული არა-ადრენერგული და არაქოლინერგული ნერვებიდან (სტიმულაციის საპასუხოდ) იწვევს ძაღლის ენის არტერიის რელაქსაციას, რაც, თავის მხრივ, გაშუალედებულია CGRP1 რეცეპტორების
აქტივაციით. CGRP (37 ამინომჟავიანი პეპტიდი) ფართოდ არის განაწილებული არა
მხოლოდ ცენტრალურ და პერიფერიულ ნერვულ სისტემებში, არამედ წარმოდგენილია ნერვულ ბოჭკოებშიც, მთელი კარდიოვასკულური სისტემის გაყოლებით.
ნაშრომის მიზანს წარმოადგენდა თავისუფალი რადიკალების ეფექტის დადგენა
CGRP-ით გაშუალედებულ ნეიროგენულ ვაზოდილატაციაზე ბოცვრის ენის არტერიის იზოლირებული პრეპარატის გამოყენებით.
4) „მთელი სხეულის ჰიპერთერმიით ინდუცირებული ქცევის დარღვევების
მექანიზმების ანალიზი“ (თანაავტორობით; (Experimental Study). In: Systemic, Cellular
and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders. Nova Science
Publishers, NY, USA, 173-194, ინგლისურ ენაზე).
ჰიპერთერმია, როგორც წესი, ონკოლოგიურ კლინიკაში გამოიყენება კომბინაციაში რადიო- და/ან ქიმიოთერაპიასთან ერთად. ჰიპერთერმული ზემოქმედების
შედეგად მკვეთრად იზრდება სიმსივნური უჯრედების მგრძნობელობა როგორც
რადიაციისადმი, ისე ქიმიოთერაპიისადმი. ცნობილია, ასევე, რომ ჰიპერთერმია
იწვევს სხვადასხვა ანტიკანცერული პრეპარატის მოქმედების ეფექტიანობის მატებას.
ნაკლებად არის შესწავლილი ჰიპერთერმიის (განსაკუთრებით მთელი სხეულის
ჰიპერთერმიის) გავლენა ისეთ პროცესებზე, როგორებიცაა დასწავლა და მეხსიერება,
ასევე, მისი მოქმედება სისხლის რეოლოგიურ თვისებებზე. სწორედ ეს უკანასკნელი
საკითხები იყო ავტორების კვლევის საგანი. ლაბორატორიულ ვირთაგვებზე ჩატა-
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რებულ ცდებში (ჰიპერთერმული კაბინის, ქცევითი ტესტების მრავალსვლიან ლაბირინთში, აზოტის ოქსიდის პროდუქციისა და სისხლის რეოლოგიური თვისებების
ეგზოგენური ცვლილების გამოყენებით) დადგენილია: 1. მთელი სხეულის ჰიპერთერმია არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ტრიგერი ჰორმეზისის ფენომენის აღმოცენებისათვის; 2. ყველა შემთხვევაში, როდესაც გამოყენებულია მთელი სხეულის
ჰიპერთერმია ონკოლოგიურ თუ სხვა სახის კლინიკაში, კრიტიკული მნიშვნელობა
ენიჭება იმას, რომ გამოყენებული ტემპერატურული დიაპაზონი და მისი მოქმედების
ხანგრძლივობა არ უნდა სცდებოდეს ჰორმეზული დიაპაზონის არც ზედა და არც
ქვედა ზღვარს. ამას პრინციპული მნიშვნელობა აქვს არა მხოლოდ ჰორმეზული მექანიზმის ეფექტიანობის მხრივ, არამედ სისხლის რეოლოგიური თვისებების ნორმის
ფარგლებში შენარჩუნებისათვის.
5) „გარე ხმაურის ნაწილობრივი დეპრივაციის ეფექტი მედიალური გენიკულური სხეულის სტრუქტურულ ცვლილებებზე (თანაავტორობით; In: Systemic,
Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders. Nova
Science Publishers, NY, USA, 137-144, ინგლისურ ენაზე).
ტიმპანური მემბრანის სრული ქირურგიული ამოკვეთა კატებში კორელირებს
აღმავალი აუდიტორული გზების სარელეო ბირთვებში პრესინაფსური ტერმინალების ნაწილის დესტრუქციასთან. სინაფსური ბუდეები წარმოადგენს კომპლექსური
ინტრაცელულარული ურთიერთობის მაგალითს აღმავალი აუდიტორული გზების
სარელეო ბირთვებში. სტრუქტურული ცვლილებები, გამოწვეული ტიმპანური მემბრანის ამოკვეთით ანტეროგრადულ დეგენერაციასთან შედარებით, წარმოადგენს
ხანგრძლივ პროცესს და სრული ელიმინაციისათვის საჭიროებს 30 დღეზე მეტს.
6) „ეთანოლის დაბალი (ჰორმეზული) დოზის ეფექტი ლიმბური სისტემის ნეიროგენეზზე თეთრი ვირთაგვების პოსტნატალური განვითარების ადრეულ სტადიებში“ (თანაავტორობით; In: Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological
Functions and Their Disorders. Nova Science Publishers, NY, USA, pp. 195-208, ინგლისურ
ენაზე);
შესწავლილია ეთანოლის დაბალი (ჰორმეზული) დოზის მიღების გავლენა
მდედრი ვირთაგვების მაკეობის პერიოდში მათ ნაყარზე. პოსტნატალური განვითარების საწყის სტადიებზე გამოკვლეული იყო ნეირონების რაოდენობა ლიმბური
სისტემის ქერქულ და ქერქქვეშა სტრუქტურებში, აგრეთვე, სივრცითი დასწავლისა
და ქცევითი თავისებურებები უკვე მოზრდილებში (P60) ამაღლებული მრავალგანშტოებიანი ლაბირინთისა და სხვა ქცევითი ტესტების გამოყენებით. დადგინდა,
რომ პრენატალური ინტოქსიკაცია ეთანოლის ჰორმეზული დოზით (0.025 გ/100 გ)
პოსტნატალური განვითარების ადრეულ სტადიებში (P3, P7, P15, P21 და P30)
ლიმბური სისტემის ქერქულ და ქერქქვეშა სტრუქტურებში არ იწვევს უჯრედების
რაოდენობის სხვაობას კონტროლთან შედარებით. იმ ცხოველების ნაყარში, რომლებიც იღებდნენ ეთანოლის გაზრდილ დოზას (0.2 გ/100 გ), პოსტნატალური განვითარების ყველა შესწავლილ სტადიაზე გამოვლინდა ნეირონების რაოდენობის
მნიშვნელოვანი შემცირება. განსაკუთრებით ეს აღინიშნა ენტორინალურ ქერქში. რაც
შეეხება ქცევით ტესტებს, აქაც ეთანოლის ჰორმეზული დოზით შეყვანამ არ მოგვცა
რაიმე სხვაობა საკონტროლო ცდებთან შედარებით, მაგრამ მაღალმა დოზამ მნიშვნელოვნად გაზარდა დროში სივრცითი ამოცანების გადაწყვეტა ტესტირების ყოვე-
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ლი დღის განმავლობაში. ამდენად, დადგინდა, რომ ეთანოლის მაღალი დოზით მიღება მაკეობის პერიოდში ნაყარის თავის ტვინში იწვევს სტრუქტურულ ცვლილებებს, რაც უარყოფითად ვლინდება ქცევით ცდებშიც.
7) „ჰიპერთერმია, როგორც ჰორმეზული მექანიზმის აქტივაციის ტრიგერი
(თანაავტორობით; Open Access Peer-reviewed Journal „Science Review”, 3(10), v.4, 4-10,
ინგლისურ ენაზე).
ჰიპერთერმია ფართოდ გამოიყენება ონკოლოგიურ კლინიკებში რადიო- და
ქიმიოთერაპიასთან ერთად, რაც საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად შემცირდეს ამ
ორი სამკურნალო მოდალობის დოზა და შესაბამისად მათი კარგად ცნობილი
უარყოფითი გავლენებიც. მეტასტაზირებული პაციენტების შემთხვევაში გამოიყენება ე. წ. მთელი სხეულის ჰიპერთერმია. კვლევის ამოცანა იყო მთელი სხეულის ჰიპერთერმიის გავლენის გარკვევა თავის ტვინის ფუნქციებზე და სისხლის რეოლოგიურ
თვისებებზე. თეთრ ვირთაგვებზე ჩატარებულმა ცდებმა აჩვენა, რომ ჰიპერთერმია 38450C დიაპაზონში არ იწვევს თავის ტვინის ქსოვილში ტემპერატურის აწევას, ასევე,
რაიმე ცვლილებას მეხსიერების პროცესებში. ამავე დროს, აღირიცხა ლოკომოტორული და კვლევითი აქტიურობის დრამატული სტიმულაცია. მიღებული შედეგების
ანალიზმა ავტორებს საშუალება მისცა დაესკვნათ, რომ საქმე გვქონდა ჰორმეზისის
ფენომენის ქცევით მანიფესტაციასთან (რაც ადრე ნანახი იყო მხოლოდ დროზოფილებზე ჩატარებულ ცდებში). ეს საშუალებას იძლევა დავასკვნათ, რომ მთელი
სხეულის ჰიპერთერმიას გააჩნია არა მხოლოდ უშუალოდ ტემპერატურული მოქმედება უჯრედებზე, არამედ არის უაღრესად ეფექტური ტრიგერული მექანიზმი ჰორმეზისის ფენომენის აღმოცენებისათვის.
8) „აზოტის ოქსიდის როლი ჰიპერჰომოცისტეინემიის პირობებში აცეტილქოლინით ინდუცირებული სისხლძარღვების დილატაციის ცვლილებებში (თანაავტორობით; International Journal of Science and Research (IJSR), v. 05, issue-01, 2035-2040).
დადგენილია, რომ ჰომოცისტეინის მეტაბოლიზმის მნიშვნელოვანი თანდაყოლილი დარღვევა პაციენტებში იწვევს გულის კორონარულ სისხლძარღვთა
დაზიანებას, მაგრამ მიუხედავად მრავალი in-vitro და in-vivo კვლევისა, რომლებიც
მიეძღვნა ამ პრობლემას, ამ დაზიანების განვითარების მექანიზმი დღემდე უცნობია. ზემოთქმულიდან გამომდინარე, გათვალისწინებულია რა აზოტის ოქსიდის
უაღრესად დიდი როლი სისხლძარღვთა ვაზომოტორიკაში, მიზანშეწონილად ჩაითვალა ექსპერიმენტულად გამოკვლეულიყო აზოტის ოქსიდის როლი ჰიპერჰომოცისტეინემიანი ცხოველების არტერიოლების აცეტილქოლინის ვაზოდილატაციური აქტივობის ცვლილებაში. ამ მიზნის მიღწევისთვის საჭიროდ ჩაითვალა
შესწავლა, თუ როგორ იცვლება საკონტროლო და ჰიპერჰომოცისტეინემიანი
ცხოველების არტერიოლების ნორმალური და დეენდოთელიზირებული სეგმენტების ვაზოდილატაცია აცეტილქოლინის ზემოქმედების საპასუხოდ აზოტის
ოქსიდის სინთაზას ინჰიბიციის პირობებში. ცდები ჩატარდა ვირთაგვას ნაზი
(gracilis) კუნთის იზოლირებულ პირველი რიგის არტერიოლებზე (დიამეტრით
130-180 მკმ). მიღებულმა შედეგებმა ავტორებს შემდეგი დასკვნის საშუალება მისცა:
მიკროსისხლძარღვები განიცდის ჰიპერჰომოცისტეინემიის მნიშვნელოვან გავლენას, რაც ასოცირდება აცეტილქოლინით გამოწვეული დილატაციის შემცირებასთან. ეს ცვლილება, სავარაუდოდ, უნდა უკავშირდებოდეს აზოტის ოქსიდით
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განპირობებული არტერიული ვაზომოტორული რეაქციების მოშლას და წარმოადგენს მნიშვნელოვან ადრეულ ეტაპს ჰიპერჰომოცისტეინემიასთან დაკავშირებული ვასკულური დაავადებების განვითარებაში.
9) „თავის ტვინის ისქემიურ პენამბრას ზონაში მიმდინარე ზოგიერთი ფიზიოლოგიური პროცესები (ექსპერიმენტული მონაცემების მოკლე მიმოხილვა)” (თანაავტორობით; Georgian Med News, (284):132-135).
თავის ტვინის ისქემიური დაზიანების პენამბრის ზონას ახასიათებს ადგილობრივი სისხლის ნაკადის ინტენსივობის ისეთი დონე, რომელიც იწვევს ელექტრული „სიჩუმის” განვითარებას, მაგრამ აღემატება იმ ზღვარს, რომლის დაბლა
ვითარდება იონური ჰომეოსტაზის შეუქცევადი, ტოტალური დარღვევები. მოყვანილია მრავალი ურთიერთსაწინააღმდეგო მონაცემი იმ „თერაპიული სარკმლის”
შესახებ, რომელშიც იშემიური ინსულტის შემდეგ ჯერ კიდევ შესაძლებელია წარმატებული რეპერფუზიული თერაპიის ჩატარება.
განხილულია ტემპერატურული ფაქტორის როლი იშემიური ინსულტის განვითარებაში. მოყვანილია მონაცემები, რომლებიც მოწმობს, რომ დროში განსაზღვრული ფოკალური იშემიისას ტემპერატურის დაქვეითებას შეუძლია მნიშვნელოვნად (70-80%-ით) შეამციროს განვითარებული ინფარქტის მოცულობა. გაირკვა,
რომ ზომიერი ინტრაიშემიური ჰიპოთერმია სრულად თრგუნავს გლუტამატის
მასობრივ გამოსვლას უჯრედშორის სივრცეში. ტემპერატურის ორგრადუსიანი მატებაც კი გლობალური ისქემიის პირობებში იწვევს ჰემატოენცეფალური ბარიერის მრავალფოკალურ დარღვევას და იშემიური დაზიანების ინტენსიურ გავრცელებას თავის
ტვინის იმ ზონებში, რომლებიც ანალოგიურ პირობებში არ განიცდიან პათოლოგიურ
ცვლილებებს.
აკად. ნ. მითაგვარია იყო თანარედაქტორი ივ. ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის სამეცნიერო შრომების მეორე ტომისა _ „ფიზიოლოგიურ ფუნქციათა სისტემური, უჯრედული და მოლეკულური მექანიზმები და
მათი დარღვევები” (გამოსცა გამომცემლობამ Nova Science Publishers Inc, New York,
339 გვ. ინლისურ ენაზე).
აკად. ნ. მითაგვარიამ მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო ფორუმებში და წარადგინა ორი მოხსენება:
_ „თავისუფალი რადიკალების დადებითი ეფექტი მთელი სხეულის ჰიპერთერმიის მოქმედებაში“ (საერთაშორისო კონფერენცია _ „ბერიტაშვილის საუბრები“,
I, „ნეიროფიზიოლოგიური ფუნქციები და მათი დარღვევები“, თბილისი);
_ „კამელინის თვალის წვეთების ოფთალმური უსაფრთხოების კვლევა“ (II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები (2 ტომად), ტ. 2, 1516, ხარკოვი, უკრაინა).
აკად. ნ. მითაგვარია არის საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტის _ „კიბოს უჯრედების თვითრეგულირებადი (კიურის ტემპერატურით ლიმიტირებული) მაგნიტური ჰიპერთერმიისთვის ახალი ნანომასალების შექმნა და კვლევა“ (2018-2020) (დამფინანსებელი _ STCU.) _ თანაშემსრულებელი და თანახელმძღვანელი.
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აკადემიკოსი დავით მიქელაძე

სტატიები
1) „სიგმა-1 რეცეპტორის აგონისტები იწვევენ ოქსიდაციურ სტრესს მიტოქონდრიაში და აძლიერებენ I კომპლექსის აქტივობას, მაგრამ იცავენ პათოლოგიური
ოქსიდაციური სტრესისგან“ (თანაავტორობით; Neurotox Res. doi: 10.1007/s12640-0179838-2, ინგლისურ ენაზე).
სიგმა-1 რეცეპტორი (σ1R) წარმოადგენს ჩაპერონულ ცილას, რომელიც მდებარეობს ენდოპლაზმური რეტიკულუმის (ER) მიტოქონდრიასთან ასოცირებულ
მემბრანებზე (MAMs), რომელიც ახდენს Ca2+ ცვლის მოდულირებას ER-სა და
მიტოქონდრიას შორის ინოზიტოლ-1,4,5 ტრიფოსფატის რეცეპტორებთან (IP3Rs)
ურთიერთქმედების გზით. σ1R რეცეპტორები მაღალი ხარისხით ექსპრესირდებიან
ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში და მათი აქტივაცია ასტიმულირებს ნეირომოდულაციას და ნეიროპროტექციას. მაგალითად, ალცჰაიმერის დაავადების (AD)
in vitro და in vivo მოდელებში. σ1R-ის ეფექტი მიტოქონდრიულ პათოფიზიოლოგიაზე და დაღმავალ სასიგნალო გზებზე ბოლომდე შესწავლილი არ არის. თაგვის
მიტოქონდრიულ პრეპარატებში მოხდა σ1R ლიგანდების გავლენის შეფასება ჟანგბადის რეაქტიული ფორმების (ROS) პროდუქციაზე მიტოქონდრიულ სუნთქვაზე და
სუნთქვითი ჯაჭვის კომპლექსების აქტივობაზე, ფიზიოლოგიურ მდგომარეობაში და
ამილოიდის Aβ1–42 პეპტიდის მოქმედების შემდეგ. σ1R აგონისტები (2-(4-მორფოლინეთილ)-1-ფენილციკლოჰექსანკარბოქსილატის ჰიდროქლორიდი (PRE-084), ტეტრაჰიდრო-N,N-დიმეთილ-5,5-დიფენილ-3-ფურანმეთანამინი (ANAVEX1-41, AN141),
(S)-1-(2,8-დიმეთილ-1-თია-3,8-დიაზასპირო[4.5]დეც-3-ილ)-3-(1H-ინდოლ-3ილ)პროპან-1-ონი (ANAVEX3-71, AN3-71), დეჰიდროეპიანდროსტერონ-3 სულფატი
(DHEA), დონეზეპილი) ზრდიან მიტოქონდრიულ ROS σ1R-ანტაგონისტების მიმართ
მგრძნობიარე გზით, მაგრამ ამცირებენ Aβ1–42-პეპტიდით გამოწვეულ ROS-ის
მატებას. σ1R ლიგანდები (აგონისტები ან ანტაგონისტები) არ მოქმედებენ სუნთქვაზე, მაგრამ ასუსტებენ Aβ1–42-ით გამოწვეულ ცვლილებებს. σ1R აგონისტები
(PRE084, AN1-41, ტეტრაჰიდრო-N,N-დიმეთილ-2,2-დიფენილ-3-ფურანმეთანამინის
ჰიდროქლორიდი (ANAVEX2-73, AN2-73), AN3-71) ზრდიან I კომპლექსის აქტივობას,
Ca2+-დამოკიდებულ და σ1R-ანტაგონისტ-მგრძნობიარე მოდელით. σ1R ლიგანდები
არ ახდენს გავლენას II, III და IV კომპლექსების აქტივობაზე. I კომპლექსის აქტივობის
გაძლიერება, სავარაუდოდ, პასუხისმგებელია ROS-ების σ1R-ით გამოწვეულ მატებაზე, მაგარამ არ მოქმედებს ROS-ის აკუმულირების სხვა წყაროებზე მიტოქონდრიასა
და ჰომოგენატში, როგორიცაა NADPH ოქსიდაზა (NOX) და სუპეროქსიდდისმუტაზას
(SOD) აქტივობა. უფრო მეტიც, Aβ1–42 პეპტიდი მნიშვნელოვნად ამცირებს I და IV
კომპლექსების აქტივობას, ხოლო σ1R-აგონისტები ასუსტებენ I და IV კომპლექსების
Aβ1–42-ით გამოწვეულ დისფუნქციას. ამგვარად, σ1R აქტივობას მიტოქონდრიაში
ინგ-იანგ ეფექტი აქვს, რომელიც ახდენს ROS პროდუქციის, როგორც ფიზიოლოგიური სიგნალის, მატებას, ხოლო ამჟღავნებს შესამჩნევ ანტი-ოქსიდანტურ აქტივობას
პათოლოგიურ (Aβ-თი გამოწვეულ) პირობებში.
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2) „MIG1-გენის წამყვანი როლი ფერმენტაცია/ჟანგვითი პროცესების გადართვაში (თანაავტორობით; J. Biol Regul Homeost Agents. 32(3):649-654, ინგლისურ ენაზე).
Saccharomyces cerevisiae უტილიზირებას უწევს ნახშირბადის შემცველ მრავალრიცხოვან ნაერთს, მაგრამ გლუკოზის თანაობისას ალტერნატიული საკვები წყაროს
გამოყენება იზღუდება. ამ პროცესში ჩართულია მრავალი ტიპის გენი. მათ შორის,
თუთიის თითების შემცველ GAL გენს აქვს წამყვანი მნიშვნელობა გლუკოზით
გამოწვეული ალტერნატიული საკვების უტილიზაციის რეპრესიაში. გლუკოზის
გადამრთველი ეფექტის ასახსნელად გამოყენებულ იქნა არააქტიური MIG1-გენის
მქონე S. Cerevisiae-ს ჰაპლოიდური ლაბორატორიული ხაზი. არააქტიური MIG1გენის მნიშვნელობა შესწავლილი იყო უჯრედული ხაზის აერობულ პირობებში
სუნთქვის დროს, როდესაც გლუკოზა ერთადერთ საკვებ წყაროს წარმოადგენდა.
დადგენილია, რომ MIG1-გენის დესტრუქციის შედეგად გლუკოზის მოხმარება
ნაწილობრივ შემცირდა, რადგან ეთანოლის პროდუქციამ (ფერმენტაციის მარკერი)
და აცეტატის წარმოქმნამ ველურ შტამთან შედარებით დაიკლო, შესაბამისად,
14.13%-ით და 43,71%-ით. მიღებული მონაცემები საშუალებას გვაძლევს დავასკვნათ,
რომ აღნიშნული შტამი შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ინდუსტრიული მიზნებისთვის პირუვატისა და გლიცეროლის წარმოებაში.
3) „თერმული-მჟავე დამუშავების გავლენა ხორბლისა და სიმინდის დნმ-ის
დეგრადაციასა და ამპლიფიკაციაზე (თანაავტორობით; Journal of Food and Nutrition
Research, v. 57, №3, 242-25, ინგლისურ ენაზე).
საკვების პროცესირება იწვევს დნმ-ის დეგრადაციას და შეიძლება ხელი
შეუშალოს საკვების კომპონენტების დეტექციას, რომელიც დაფუძნებულია პოლიმერაზულ ჯაჭვურ რეაქციაზე (პჯრ). შესწავლილია სითბოსა (100°C) და დაბალი pH-ის
(2 და 4) გავლენა სიმინდისა და ხორბლის დნმ-ის დეგრადაციასა და ამპლიფიკაციაზე. დნმ-ის დეგრადაცია შეფასდა აგაროზას გელზე ელექტროფორეზითა და
პჯრ-ამპლიფიკაციით. დნმ-ის დეგრადაციის შემოწმებისთვის გამოყენებულ იქნა
სხვადასხვა პჯრ-ამპლიკონები სიგრძით 67 bp-დან 550 bp-მდე, რომლებიც მცენარის
ქლოროპლასტური, სიმინდისა და ხორბლის გენომების სპეციფიკურია. ერთობლივი
თერმული-მჟავე დამუშავება აძლიერებდა თერმული დამუშავებით მიღებულ,
დროზე დამოკიდებულ დნმ-ის დეგრადაციას და ტემპერატურის მატება უფრო
მნიშვნელოვნად მოქმედებდა ამპლიფიკაციაზე. მჟავიანობის გაზრდამ pH 4-დან pH
2-მდე უარყოფითად იმოქმედა გენომური დნმ-ების მთლიანობასა და ამპლიფიციურობაზე. დნმ-ამპლიკონები დეგრადირდა დროისა და ზომის მიხედვით. პატარა
დნმ-ფრაგმენტები 67 bp-დან 140 bp-მდე ამპლიფიცირდა ყველა სინჯში, ხოლო 226
bp, 259 bp და 550 bp ამპლიკონები არ დეტექტირდა ზოგიერთ ძლიერად პროცესირებულ ნიმუშებში. შედეგები აჩვენებს, რომ პროცესირების პარამეტრებს, როგორიცაა
ტემპერატურა, pH და ზემოქმედების დრო, აგრეთვე, ამპლიკონის ზომას გადამწყვეტი
მნიშვნელობა აქვთ დნმ-ის მთლიანობისა და საკვების კომპონენტების ზუსტი
დეტექციისათვის.
აკად. დ. მიქელაძემ მონაწილეობა მიიღო ევროპის ბიოქიმიურ საზოგადოებათა
ფედერაციის 43-ე კონგრესში (პრაღა, ჩეხეთი) და წარადგინა ორი მოხსენება:
_ „მიელინის ფუძე ცილა იწვევს RAGE-ს ექსპრესიას M1/M2 მაკროფაგებში“;
_ „მიელინის ფუძე ცილის მუხტისმიერი იზომერების ეფექტი უჯრედშიდა და
უჯრედგარე HMGB1 დონეზე M1/M2 მაკროფაგებში“;
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აკად. დ. მიქელაძეს მიღებული აქვს პეტრე ქომეთიანის სახელობის აკადემიური პრემია ნაშრომთა ციკლისათვის _ „ნერვულ უჯრედებში მიმდინარე მეტაბოლური პროცესების რეგულაცია ნორმასა და პათოლოგიაში“ (2014-2018 წწ.).

აკადემიკოსი თემურ ნანეიშვილი

სტატიები
1) „გამჭვირვალე ძგიდის მედიალური ბირთვის ქოლინერგული და GABAერგული პროექციების სელექტიური დაზიანების გავლენა ადგილისა და პასუხის
დასწავლაზე ჯვრისმაგვარ ლაბირინთში“ (თანაავტორობით; საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ბიომედიცინის სერია, ტ. 44, № 3-4. 129-137).
შესწავლილია მედიალური სეპტუმის (MS) ქოლინერგული და GABA-ერგული
ნეირონების იმუნოტოქსინებით (192 IgG-saporin და GAT1-SAP) სელექტიური დაზიანების ეფექტები ადგილისა და პასუხის დასწავლაზე ჯვრისმაგვარ ლაბირინთში.
აღნიშნულ ქცევით ამოცანაში ვირთაგვები სწავლობდნენ ლაბირინთში ჯილდოს
(საკვები) მოპოვებას ადგილის ან პასუხის (სპეციფიკური მოტორული პასუხი) დასწავლის სტრატეგიით. ჰისტოლოგიურმა კვლევამ გამოავლინა, რომ 192 IgG-saporinის მიკროინიექცია იწვევს MS-ის ქოლინერგული ნეირონების რაოდენობის სარწმუნო
შემცირებას, ხოლო GABA-ეგული ნეირონების დაზიანება უმნიშვნელოა; GAT1-SAPის მიკროინიექცია იწვევს MS-ის GABA-ერგული ნეირონების ინტენსიურ დაღუპვას,
ხოლო ქოლინერგული ნეირონები უპირატესად შენარჩუნებულია. ქცევით ექსპერიმენტებში გამოვლინდა, რომ MS-ის ქოლინერგული და GABA-ერგული ნეირონების
დაზიანება იწვევს ჯვრისმაგვარ ლაბირინთში საკვების მოძიებისთვის საჭირო ადგილის დასწავლის გაუარესებას და არ მოქმედებს პასუხის დასწავლაზე. მიღებული
მონაცემები მიუთითებს MS-ის მონაწილეობაზე სივრცით დასწავლაში და მის
მნიშვნელობაზე გარემოს სივრცითი ინფორმაციის დამუშავებაში.
2) „მემანტინით ქრონიკული ზემოქმედების ნეიროპროტექტორული ეფექტები
ოკადაის მჟავათი გამოწვეულ ნეორტოქსიკურობაზე ქცევით სტრუქტურულ და მოლეკულურ დონეზე“ (თანაავტორობით; Nova science publishers, 23-41, ნიუ-იორკი, აშშ).
კვლევის მიზანს წარმოადგენდა ოკადაიკის მჟავას (OA) ვირთაგვების ტვინის
პარკუჭებში შეყვანით გამოწვეული ნეიროტოქსიკური ეფექტების კვლევა ქცევით,
სტრუქტურულ და მოლეკულურ დონეზე. მიზნის მისაღწევად დასახულია შემდეგი
ამოცანები: ღია ველში კვლევითი ქცევის, მოტივაციურ-ემოციური მდგომარეობის,
ჰაბიტუაციის შეწავლა ვირთაგვების аCSF (პარკუჭებში არტიფიციალური ცერებროსპინალური სითხის (аCSF) შეყვანის პირობებში), OA (პარკუჭებში OA-ს შეყვანის
პირობებში), OA/ADD (პარკუჭებში OA-ს შეყვანა ანტიდემენციური წამლების (ADD)
მოქმედების ფონზე) და aCSF/ADD (პარკუჭებში аCSF-ის შეყვანა ADD-ს მოქმედების
ფონზე) ჯგუფებში. მეხსიერების სხვადასხვა ფორმისა და დასწავლის პროცესის
შესწავლა ვირთაგვების аCSF, OA, OA/ADD და aCSF/ADD ჯგუფებში. ჰიპოკამპში
უჯრედების რაოდენობრივი შეფასება ვირთაგვების аCSF, OA, OA/ADD და aCSF/ADD
ჯგუფებში. ღია ველის პირობებში შესწავლილია არაასოციაციური დასწავლის პროცესები და ამოცნობის მეხსიერება. მორისის წყლის აუზში განხორციელდა მეხსიერების დეკლარაციული (ადგილის დასწავლა) და არადეკლარაციული (პასუხის
დასწავლა სიგნალზე ორიენტაციით) ფორმების შესწავლა. ცხოველთა მოძრაობის
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მონიტორინგი მორისის წყლის აუზში და ღია ველში, ასევე სხვადასხვა რაოდენობრივი მაჩვენებლების აღრიცხვა (სხვადასხვა ზონაში გატარებული დრო, სექტორში შესვლის ლატენტური დრო, მოძრაობის გრაფიკი და სხვა) მოხდა ვიდეოთვალთვალის კომპიუტერული ტექნიკით.
ექსპერიმენტებში მიღებული შედეგებით გამოვლინდა, რომ OA-ს მიკროინიექცია პარკუჭებში იწვევს სივრცითი მეხსიერების გაუარესებას, ხოლო მემანტინით
ქრონიკული ზემოქმედება აუმჯობესებს OA-ს მიკროინიექციით გამოწვეული სივრცითი მეხსიერების დეფიციტს.
ჰისტოქიმიური კვლევით გამოვლინდა პირამიდული უჯრედების სარწმუნო
შემცირება OA ჯგუფის ცხოველების ჰიპოკამპის CA1 და CA3 ველებში (p<0.001;
p<0.01, შესაბამისად) аCSF ჯგუფის ცხოველებთან შედარებით, ამასთან პირამიდული
უჯრედების რაოდენობა ჰიპოკამპის ორივე ველში OA/ADD ჯგუფში სარწმუნოდ
მეტია OA ჯგუფთან შედარებით (ორივე შემთხვევაში p<0.01). იმუნოჰისტოქიმიური
კვლევით გამოვლინდა AChE-მგრძნობიარე ნეირონების რაოდენობის სარწმუნო
შემცირება ჰიპოკამპში OA ჯგუფში aCSF (CA1 - P<0.01; CA3 – P<0.01) და OA/ADD (CA1
- P<0.05; CA3 – P<0.05) ჯგუფთან შედარებით.
აკად. თ. ნანეიშვილის მიერ სამეცნიერო ფორუმებზე წარდგენილ იქნა:
_ 31-ე კონგრესზე (ბარსელონა, ესპანეთი) 2 მოხსენება:
1) „ფენტალინის ინტრავენური თვითშეყვანით გამოწვეული კომპულსიური
ქცევითი დარღვევების განვითარების ექსპერიმენტული ანალიზი“;
2) „კვლევითი ქცევა და ამოცნობის მეხსიერება მედიალური სეპტუმის დაზიანების მქონე ვირთაგვებში“.
- კონფერენციაზე „ბერიტაშვილის საუბრები“, I, „ნეიროფიზიოლოგიური ფუნქციები და მათი დარღვევები _ ინტერდისციპლინური კვლევები“ _ 3 მოხსენება:
1) „ბაზალური წინატვინის ქოლინერგული და გაემერგული პროექციების
სელექტიური დაზიანების გავლენა ადგილისა და პასუხის დასწავლაზე ჯვრისმაგვარ
ლაბირინთში“;
2) „NMDA რეცეპტორების ანტაგონისტი მემანტინი ამცირებს ოკადაიკის მჟავათი გამოწვეულ ნეიროტოკსიურობას ვირთაგვებში“.
3) „სივრცითი ხანმოკლე მეხსიერება და NMDA რეცეპტორის სუბერთეულის
ექსპრესიის მოდულაცია მედიალური სეპტუმის იმუნოდაზიანების მქონე ვირთაგვებში“.

აკადემიკოსი რომან შაქარიშვილი

სტატია
„მიასთენიის (თიმომის გარეშე) ტრანსფორმაცია გვერდით ამიოტროფიულ
სკლეროზად თუ ამ ორი დაავადების თანაარსებობა?“ (თანაავტორობით; j. „Georgian
Medical News“, №3 (276) 7 (86-92), Journal Muscle & Nerve, ვაშინგტონი, აშშ, AENEM
ANNUEL MEETING).
აღწერილია შემთხვევა 74 წლის მამაკაცზე რომელსაც ანამნეზის, კლინიკური
ელექტრომიოგრაფიული, იმუნოლოგიური, ფარმაკოლოგიური ტესტირებისა და
შუასაყრის კომპიუტერულ-ტომოგრაფიული მონაცემების დიაგნოსტირების შედეგების მიხედვით დაუდგინდა მიასთენიის გენერალიზებული ფორმის დიაგნოზი.
თიმომის გარეშე, მიასთენიის პათოგენეზური მკურნალობის ფონზე პაციენტის
მდგომარეობა გაუმჯობესდა. სამი წლის მანძილზე აღენიშნებოდა ორი გამწვავება,
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რომელიც დაემორჩილა მიასთენიის მიზანმიმართულ მკურნალობას. დაავადების
გამოვლენიდან 4 წლის შემდეგ პაციენტს გამოუვლინდა კუნთების ატროფია, გაჩნდა
დიფუზური ფასციკულაციები (პაციენტს ამ მომენტამდე 2 წლით ადრე მოხსნილი
ჰქონდა ანტიქოლინესთერაზული მედიკამენტები). რეფლექსების საერთო ფონი
გახდა პოლიკინეზური, გამოიწვეოდა პათოლოგიური რეფლექსები. სენსორული
სისტემა იყო ინტაქტური. ემგ-ზე გამოვლინდა უხეში წინარქოვანი პათოლოგია.
ამგვარად კლინიკური ელექტრომიოგრაფიული მონაცემები შეესაბამებოდა ზედა და
ქვედა მოტონეირონის დაზიანებას და განხილულ იქნა როგორც გვერდითი ამიოტროფიული სკლეროზი. დასმულია საკითხი: აღნიშნული შემთხვევა უნდა განიხილებოდეს როგორც მიასთენიის ტრანსფომაცია გვერდით ამიოტროფიულ სკლეროზად
თუ საერთო იმუნოპათოლოგიის მქონე ნოზოლოგიის სახესხვაობად.
აკად. რ. შაქარიშვილი განაგრძობდა გასულ წლებში მიმდინარე სამეცნიერო
საგრანტო და საერთაშორისო კვლევით პროგრამებზე მუშაობას (სამეცნიერო ხელმძღვანელი და მთავარი შემსრულებელი):
1. A multinational, multicenter, open-label, single-assignment extension of the
MSLAQ-301 (ALLEGRO) study, to evaluate the long-term safety, tolerability and effect on
disease course of daily oral laquinimod 0.6 mg in subjects with relapsing multiple sclerosis.
Sponsor: TEVA Pharmaceutical industries (2007-2018);
2. A Multinational, Multicenter, Open-label, Single-assignment Extension of the MSLAQ-302 (BRAVO) Study, to Evaluate the Long-term Safety, Tolerability and Effect on
Disease Course of Daily Oral Laquinimod 0.6 mg in Subjects With Relapsing Multiple
Sclerosis Sponsor: TEVA Pharmaceutical industries (2008-2018);
3. The Efficacy and Safety and Tolerability of Laquinimod in Subjects With Relapsing
Remitting Multiple Sclerosis (RRMS) CONCERTO (2013-2018) Sponsor: TEVA Pharmaceutical industries;
4. RPC01-3001 A Phase 3, Multi-center, open-label extension trial of oral RPC1003
in relapsing Multiple Sclerosis 2014-present.

აკადემიკოსი ზურაბ ქევანიშვილი

სტატიები
1) „ახალშობილთა დროული აუდიო-სკრინინგის მნიშვნელობა: სწორედ დაუხანებელი ჰაბილიტაცია უზრუნველყოფს სმენადაქვეითებული ბავშვების ნორმალურ შემეცნებით ფუნქციას“ (თანაავტორობით; In: 30 th Annual Meeting of European
Academy of Childhood Disability: Together We Are Stronger. EACD, 13-14, ინგლისურ
ენაზე).
რავენის ფერადი პროგრესული მატრიცის მიდგომით დადასტურებულია, რომ
სმენადაქვეითებული ბავშვების კოგნიტობის, ანუ შემეცნების დონე მნიშვნელოვნად
ჩამორჩება ნორმალურსმენიანი თანატოლების დონეს. დოკუმენტურად დადასტურდა, რომ კოხლეარულ იმპლანტთა თუ სასმენ აპარატთა აპლიკაცია უზრუნველყოფს
სმენადაქვეითებული ბავშვების შემეცნების რაციონალური ხარისხის მიღწევას. პარალელურად მითითებულია, რომ სმენადაქვეითებულებში სმენის საჰაბილიტაციო
ინსტრუმენტულ ჩარევათა ეფექტიანობა ინდივიდუალურად ვარიაბელურია. მიღებული შედეგებიდან გამომდინარე, ახალშობილთა სმენის საყოველთაო სკრინინგის მნიშვნელობას ხაზი ესმევა, ამასთან არა მხოლოდ სმენის ჰაბილიტაციის,
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არამედ შემეცნებით-ინტელექტუალურ ფუნქციათა ადეკვატურ დინამიკურ პროცესში.
2) აკად. შ. ჯაფარიძესთან თანაავტორობით. „რინოგენური ტოქსიკური
შოკის სინდრომი: ინციდენტები საქართველოში“ (საქართველოს მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემიის მაცნე, ბიომედიცინის სერია, 44(3-4): 337-341).
დახასიათებულია ტოქსიკური შოკის სინდრომი. დეტალიზებულია პათოლოგიის რინოგენური ვარიანტი. ჩამოთვლილია რინოგენური შოკის სინდრომის ეტიოლოგიური ფაქტორები. დახასიათებულია დაავადების პათოგენეზი, მიმდინარეობა,
მკურნალობის სტრატეგია, გამოსავალი. განხილულია საქართველოში დარეგისტრირებული რინოგენური ტოქსიკური შოკის ორი შემთხვევა. ორივეში სინდრომი თან
სდევდა ცხვირის ძგიდის სუბმუკოზურ რეზექციას, ანუ რინოლოგიური პროფილის
ოპერაციას. ერთი შემთხვევა ლეტალური შედეგით დამთავრდა, მეორეში ინტენსიურ
თერაპიულ ღონისძიებათა კომპლექსის დაუყოვნებლივ გატარების ფონზე მიღწეულია პაციენტის სრული გამოჯანმრთელება.
3) „გარე ხმაურის ზემოქმედება ასობგერათა აღქმის სიხშირულ სპექტრზე
ახალგაზრდა პოპულაციაში“ (თანაავტორობით; სტუ-ს ა. ელიაშვილის მართვის
სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი, N22, 142-147.),
ერთმანეთს შედარდა საყურისული მუსიკის მომხმარებლებისა და არამომხმარებლების სმენის ფუნქციის მაჩვენებლები. გამოკვლეულთა ორივე ჯგუფში
ტონალური აუდიომეტრიით განსაზღვრული სმენის ზღურბლთა მნიშვნელობები
ერთმანეთთან სრულ შესაბამისობაში ნორმის საზღვრებში თავსდებოდა. თავისუფალ
აკუსტიკურ ველში ჩატარებული მეტყველებითი აუდიომეტრიის პროცედურით
ქუჩის ხმაურის ანალოგი ბგერების ფონზე სიტყვათა ადეკვატურად აღქმის მონაცემებს შორის გამოვლინდა მნიშვნელოვანი ჯგუფთაშორისი განსხვავება. საყურისული მუსიკის მოყვარულები მიწოდებულ სიტყვათა 68%-ის დიფერენცირებას
არასწორად ან საერთოდ ვერ ახდენდნენ, არამოყვარულებში კი ნეგატიურმა ინციდენტებმა მხოლოდ 35% შეადგინა. მიღებული შედეგების გათვალისწინებით, გაკეთებულია დასკვნა, რომ საყურისული მუსიკის სისტემატური მოსმენა ხმაურის
ფონზე სიტყვათა გარჩევითობის უნარს აქვეითებს.
4) აკად. შ. ჯაფარიძესთან თანაავტორობით. „სმენის ფუნქცია საყურისული
მუსიკის მოყვარულებში“ (ჟ. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის
მაცნე, ბიომედიცინის სერია, 44(5-6): 375-385).
ერთმანეთს შედარდა საყურისული მუსიკის რეგულარულ მომხმარებელთა და
არამომხმარებელთა სმენის ფუნქციის მახასიათებლები. გაირკვა, რომ საყურისული
მუსიკის სისტემატური მოსმენა იწვევს სენსონევრალური ტიპის სმენის მაღალსიხშირულ დაქვეითებას. დადასტურებულია, რომ ზღურბლთა ცდომებს მონაურალურად ორჯერ უფრო ხშირად აქვს ადგილი, ვიდრე ბინაურალურად. მდედრობითი
სქესის მუსიკის მოყვარულებში სმენის დაქვეითების შემთხვევათა უფრო მაღალი
რიცხვი აღინიშნა, ვიდრე მამრობითი სქესისაში. მეორე მხრივ, სმენის ზღურბლთა
ცვლილებების ხარისხი სუსტად კორელირებდა ყოველდღიური საყურისული ექსპოზიციების ხანგრძლივობებთან. კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე, კეთდება
დასკვნა, რომ საყურისული მუსიკის ნეგატიური ეფექტი სმენის ფუნქციაზე სისტემატურ-ჯგუფურის გარდა, ინდივიდუალურ, ინტერაურალურ და გენდერულ
სპეციფიკურ ნიშანთა მატარებელია.
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აკად. ზ. ქევანიშვილმა მონაწილეობა მიიღო სამეცნიერო ფორუმებში და წარადგინა მოხსენებები:
_ ქართული ენის თავისებურებები ინდოევროპულ ენებთან მიმართებაში:
თანხმოვანთა და ხმოვანთა ფარდობები, ასოთა სეგმენტიანობა, გეომეტრიული განზომილებები (სიმონ ხეჩინაშვილის სახელობის საქართველოს ოტორინოლარინგოლოგთა ასოციაციის სხდომა, თბილისი);
_ „ახალშობილთა დროული აუდიოსკრინინგის მნიშვნელობა: სწორედ დაუხანებელი ჰაბილიტაცია უზრუნველყოფს სმენადაქვეითებულ ბავშვთა ნორმალურ შემეცნებით ფუნქციას“ (30 th Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability:
Together We Are Stronger, თბილისი);
_ „ტონალური და მეტყველებითი აუდიომეტრიული მიდგომებით შეფასებული საყურისული მუსიკის მომხმარებელთა სმენის ფუნქცია“ (Cooperation between
Belarus and Georgian Otorhinolaryngologists, თბილისი).
_ „სასმენ აპარატთა თუ კოხლეარულ იმპლანტთა ეფექტიანობა სენსონევრალური ტიპის სმენადაქვეითებული ბავშვების შემეცნების ფუნქციის ჰაბილიტაციაში“
(Cooperation between Belarus and Georgian Otorhinolaryngologists, თბილისი).
აკად. ზ. ქევანიშვილი ასრულებდა აუდიოლოგიის ეროვნული ცენტრის დირექტორის, სიმონ ხეჩინაშვილის სახელობის საქართველოს ოტორინოლარინგოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტის, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს ექსპერტის ფუნქციებს. იყო რამდენიმე საერთაშორისო და ადგილობრივი ბიოსამედიცინო სფეროს სამეცნიერო ორგანიზაციის
წევრი. კურირებდა საზღვარგარეთიდან თბილისში მოვლინებულ სპეციალისტთა
სამეცნიერო-სამედიცინო-სასწავლო ვიზიტებს. ხელმძღვანელობდა გრანტულ პროექტს. ჩართული იყო სახელმწიფო პროგრამაში. იყო სამი ბიოსამედიცინო სამეცნიერო
ჟურნალის რედკოლეგიის წევრი, ხელმძღვანელობდა სამეცნიერო ხარისხის სამ
მაძიებელს. ოთხი მოხსენება (მათგან სამი ინგლისურ ენაზე) წარდგენილ იქნა მისი
მონაწილეობით. ოთხი სამეცნიერო ნაშრომი (მათგან ერთი ინგლისურ ენაზე) რეალიზდა მისი თანაავტორობით.
როგორც წინა წლებში, ზურაბ ქევანიშვილი დირექტორის მოვალეობათა ფარგლებში ხელმძღვანელობდა აუდიოლოგიის ეროვნული ცენტრის ადმინისტრაციულ,
პროფესიულ, სამეცნიერო საქმიანობებს. მისი ხელმძღვანელობით აუდიოლოგიის
ეროვნულ ცენტრში ტარდება შემდეგი გამოკვლევები და პროცედურები, კერძოდ, სელექტიურად, ამასთან მაღალპროფესიულ დონეზე: მეტყველებითი აუდიომეტრია,
ობიექტური (კომპიუტერული) აუდიომეტრია, ოტოაკუსტიკური ემისიისა და ტვინის
ღეროს სმენის პასუხის თანმიმდევრული კომპიუტერული ჩანაწერებით _ სმენის
ნეიროპათიის, ტვინის ღეროს სმენის პასუხის პარამეტრთა ინტერაურალური შეპირისპირებით _ რეტროკოხლეარული პათოლოგიების დიაგნოსტიკა, სმენის სკრინინგი, კომპიუტერული ვესტიბულომეტრია, მწვავე სმენაჩლუნგობის, ტინიტუსის,
ვესტიბულარული დარღვევების ეტიოლოგიის დადგენა და მკურნალობის შესაბამისი კურსის ჩატარება, ქრონიკული სმენაჩლუნგობის უარყოფითი დინამიკის
ბლოკირება, სენსონევრალური ტიპის სმენის დაქვეითების შერჩევითად ან უპირატესად მონაურალური ფორმისას პათოლოგიური პროცესის კონტრალატერალურ
ყურზე გავრცელების აღკვეთა, სასმენ აპარატთა და კოხლეარულ იმპლანტთა მომხმარებლების სელექცია, სასმენ აპარატთა და კოხლეარულ იმპლანტთა დარეგულირება.
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საანგარიშო წელს ზურაბ ქევანიშვილის უშუალო მონაწილეობით აუდიოლოგიის ეროვნულ ცენტრში ინტენსიურად ფუნქციონირებდა ახლად დაარსებული
ფონიატრიის (voice therapy) განყოფილება. გერმანიის აუდიოლოგებთან აუდიოლოგიის ეროვნული ცენტრისა და პირადად ზურაბ ქევანიშვილის მჭიდრო სამეცნიერო,
პროფესიულმა, კოლეგიალურმა კავშირებმა სათავე დაუდეს ფონიატრიის ინიციაციას საქართველოში. ფონიატრია, როგორც სპეციალიზებული სამედიცინო-კლინიკური და თეორიულ-მეცნიერული დისციპლინა, ბოლო დრომდე ქვეყანაში პრაქტიკულად არ არსებობდა. უნდა აღინიშნოს, რომ ხმამაღლა მოლაპარაკეთა, მომღერალთა, თამბაქოს მომხმარებელთა, ცხარე, მწარე, მლაშე საკვები პროდუქტების
მოყვარულთა მბგერავ იოგებზე პათოლოგიური ზემოქმედების სხვა რისკ-ფაქტორთა
დიდი რიცხვის გამო, ფონიატრიის სერვისის დანერგვა საქართველოში გამორჩეულ
პოზიტიურ აქტად უნდა იქნეს მიჩნეული. აუდიოლოგიის ეროვნული ცენტრის
ფონიატრიის განყოფილება ულტრათანამედროვე სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო
დანიშნულების აპარატურით აღიჭურვა. ორდინარულ ვიზიტორთა გარდა, ფონიატრიის განყოფილება თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის მომღერლებს, აგრეთვე, თბილისის კონსერვატორიის ვოკალური განხრის თანამშრომლებსა და სტუდენტებს ემსახურება.
ზოგადად, უნდა ითქვას, რომ ფონიატრიის, როგორც ვესტიბულოლოგიის, წლების
წინ კი აუდიოლოგიის იმპლემენტაცია საქართველოში აუდიოლოგიის ეროვნულ
ცენტრს და პირადად ზურაბ ქევანიშვილს უკავშირდება.
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წარდგენით 2017 წელს
დასრულებულ ხუთ სამეცნიერო-კვლევით სამუშაოზე 2018 წელს ზურაბ ქევანიშვილის მიერ გაიცა საექსპერტო დასკვნები.
აკად. ზ. ქევანიშვილი ხელმძღვანელის ფუნქციას ასრულებს და მონაწილეობს
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს გრანტულ პროექტში თემაზე: „ახალშობილთა და პირველკლასელთა სმენის გამოკვლევა“.
სმენის სტატუსი აუდიოსკრინინგის აპარატების გამოყენებით ფასდება. აუდიოლოგიის ეროვნული ცენტრის, პირადად ზურაბ ქევანიშვილის საერთაშორისო ავტორიტეტის გათვალისწინებით, გერმანელმა და ჰოლანდიელმა კოლეგებმა ცენტრს საჩუქრად გადმოსცეს სმენის სკრინინგის 11 ძვირადღირებული აპარატი. შედეგად,
აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს შორის პირველად საქართველოში დაიწყო და დღემდე უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს სმენის მასობრივი სკრინინგული გამოკვლევები
ახალშობილებში (ნეონატოლოგთა აუდიოსკრინინგი დასავლეთში სრულიად ქვეყნების მასშტაბით ატარებს სავალდებულო ხასიათს). პროექტის ფარგლებში თბილისში
დაბადებულ ყველა ახალშობილს 2006 წლიდან გამოეკვლევა სკრინინგულად სმენა.
დღეისათვის დაახლოებით 350.000 ბავშვი არის აუდიოლოგიურად ტესტირებული.
აკად. ზ. ქევანიშვილის თანაავტორობით გრანტის თემატიკაზე შესრულებულია 15 ნაშრომი.
იგი ჩართულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ეგიდით მიმდინარე სახელმწიფო პროგრამაში თემაზე: „სოციალური რეჰაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა“. პროგრამა საქართველოში მცხოვრები
მეოთხე, ანუ უმძიმესი ხარისხის სმენადაქვეითებული ხუთ წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის ძვირადღირებული კოხლეარული იმპლანტების უსასყიდლოდ გამოყოფას,
შიგნითა ყურში მათ ჩანერგვას, სისტემატურ დარეგულირებას (fitting), იმპლანტირებულების ლოგოპედიურ მომსახურებას ითვალისწინებს. ზურაბ ქევანიშვილის
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დომინანტური ჩართულობით პროგრამის თემატიკაზე შესრულდა ერთი დისერტაცია და დაიწერა ერთი მონოგრაფია, გამოქვეყნდა ორი ბუკლეტი და 33 სტატია.
აუდიოლოგიის ეროვნული ცენტრი და პირადად ზურაბ ქევანიშვილი 2018
წელს, როგორც ადრე, რეგულარულ და მჭიდრო ურთიერთობებში იყო საზღვარგარეთის აუდიოლოგიური-ოტოლოგიური-ვესტიბულოლოგიური-ფონიატრიული
პროფილის დაწესებულებებთან. შესაბამისი თემატიკის აუდიოლოგიის ეროვნული
ცენტრის და პირადად ზურაბ ქევანიშვილის ჩართულობით 2018 წელს თბილისს
სტუმრობდა ნინა შეპელენკო კიევიდან (უკრაინა), კურსატ იელკენი სტამბოლიდან
(თურქეთი), რობერტ არნდტ მლინსკი როსტოკიდან (გერმანია).
აკად. ზ. ქევანიშვილის ხელმძღვანელობით აუდიოლოგიის ეროვნულ ცენტრში სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობა მიმდინარეობდა სამ დისერტაციაზე.
იგი არის სარედაქციო-მრჩეველთა საბჭოს წევრი ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამომავალი საერთაშორისო ჟურნალისა The Open Otorhinolaryngology Journal.
ის არის, აგრეთვე, საქართველოში გამოცემული ორი სამეცნიერო ჟურნალის
სარედაქციო საბჭოს წევრი: საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ბიომედიცინის სერია და Georgian Medical News. საანგარიშო წელს რედკოლეგიების წარდგენით მითითებულ ჟურნალებში დასასტამბად მიწოდებული რამდენიმე ნაშრომი იქნა რეცენზირებული ზურაბ ქევანიშვილის მიერ.

აკადემიკოსი შოთა ჯაფარიძე

სტატიები

1) აკად. ზ. ქევანიშვილთან თანაავტორობით. „რინოგენური ტოქსიკური
შოკის სინდრომი: ინციდენტები საქართველოში“ (საქართველოს მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემიის მაცნე, ბიომედიცინის სერია, 44(3-4): 337-341) (ანოტაცია იხ. გვ.
118).
2) აკად. ზ. ქევანიშვილთან თანაავტორობით. „სმენის ფუნქცია საყურისული მუსიკის მოყვარულებში (საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის
მაცნე, ბიომედიცინის სერია, 44(5-6): 375-385) (ანოტაცია იხ. გვ. 119).
3) „ტონზილგონის გამოყენება ქრონიკული ტონზილიტის მკურნალობაში და
ტონზილექტომიის შემდგომ პერიოდში (თანაავტორობით; „ექსპერიმენტული და
კლინიკური მედიცინა“, №7, ISSN1512-4392, 39-42).
კვლევა ჩატარდა 380 პაციენტზე, რომელთაც ჩაუტარდათ ქირურგიული მკურნალობა სასის ტონზილების ქრონიკული ანთებისა და ადენოიდების ჰიპერტროფიის
გამო. გამოკვლეული პაციენტებიდან 217-ს აღენიშნებოდა ქრონიკული ტონზილიტისათვის დამახასიათებელი ადგილობრივი და ზოგადი ჩივილები. ყველა მათგანს
გაუკეთდა ორმხრივი ტონზილექტომია, ხოლო 163 პაციენტს აღენიშნებოდა ქრონიკული ტონზილიტისა და ადენოიდების ჰიპერტროფიისათვის დამახასიათებელი
ჩივილები, რომელთაც ჩაუტარდათ ადენოტონზილექტომია ზოგადი ანესთეზიით.
ოპერაციის შემდგომ, მეორე დღიდან პაციენტები იწყებდნენ პერორალურად
მხოლოდ ტონზილგონის სითხის გამოყენებას წვეთების სახით ასაკის შესაბამისი
დოზით. ისინი დაკვირვების პერიოდში არ ღებულობდნენ აღნიშნული პრეპარატის
გარდა სხვა სამკურნალო საშუალებას.
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გარდა ამისა, კვლევაში მონაწილეობდა საკონტროლო ჯგუფის 30 პაციენტი,
რომელთაც, ასევე, აღენიშნებოდათ ქრონიკული ტონზილიტი, ჩაუტარდათ ორმხრივი ტონზილექტომია ზოგადი ანესთეზით, მაგრამ ოპერაციის შემდგომ პერიოდში
არ დაენიშნათ ტონზილგონის წვეთები.
კვლევიდან გამომდინარე, რეკომენდაციას ვაძლევთ ტონზილექტომიისა და
ადენოტონზილექტომიის შემდეგ ტონზილგონის წვეთების გამოყენებას 10-15 დღის
განმავლობაში, რაც შეამცირებს ოპერაციის შემდგომ გართულებებს და შეამოკლებს
აღნიშნული პერიოდის ხანგრძლივობას.
აკად. შ. ჯაფარიძემ მონაწილეობა მიიღო სამეცნიერო ფორუმებში და წარადგინა მოხსენებები:
_ „ქართული ენის თავისებურებები ინდოევროპულებთან მიმართებაში: თანხმოვანთა და ხმოვანთა ფარდობები, ასოთა სეგმენტიანობა, გეომეტრიული განზომილებები“.
- სიმონ ხეჩინაშვილის სახელობის საქართველოს ოტორინოლარინგოლოგთა
ასოციაციის სხდომაზე მან წარადგინა 5 მოხსენება:
1) „რინოგენური ტოქსიკური შოკის სინდრომი, ინციდენტები საქართველოში“;
2) „ზედა ყბის წიაღის კისტოზური წარმონაქმნები: მინიინვაზიური ქირურგიული მიდგომა“;
3) „ორი უიშვიათესი შემთხვევა ოტოსკლეროზის ქირურგიულ პრაქტიკაში“;
4) „ქოლესტეატომით გამოწვეული ჰორიზონტალური ნახევარრკალოვანი
არხის ფისტულა: ვერიფიკაცია, სიმპტომატიკა, მკურნალობა“;
5) Кохлеарная имплантация в Грузии: История, современное состояние, перспективы (Кооперация между Белорусскими и Грузинскими Оториноларингологами, Тбилиси).

აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი
ნუგზარ ალექსიძე

სტატიები
1) „მკვლელი ორგანიზმების ფორმირების ფსიქობიოლოგიური საფუძვლები“
(Psychology and Psychological Research International Journal, 3(2):49-56, ინგლისურ
ენაზე),
განხილულია მკვლელი ორგანიზმების ფორმირების 5 ფაქტორი: აგრესიული
სოციალური გარემო ოჯახში, არასრულფასოვანი კვება, საკვებში სეროტონინის ნაკლებობა, 14-16 წლის ვაჟებში სასქესო ჰორმონების სიჭარბე, ტელევიზიით გადაცემული ინფორმაცია მკვლელობის შესახებ, მობილური ტელეფონებით ხანგრძლივი
დროით სარგებლობა. პრევენციის მიზნით შემოთავაზებულია სეროტონინის წინამორბედი ამინომჟავათი მდიდარი ბუტერბროდების შეთავაზება და გაკვეთილებს
შორის ფიზიკური დატვირთვების გაძლიერება.
2) „თვითმკვლელი ორგანიზმების ფორმირების ფსიქობიოლოგიური საფუძვლები“ (MOJ Addiction Medicine and Therapy. v. 5, issue 3, 145-148).
განხილულია თავის ტვინში მიმდინარე ჰორმონული, ნეიროტრანსმიტერული
დარღვევებისა და სტრესული მდგომარეობის ფორმირების გააქტიურება ორგანიზმში ბიოლოგიური ამინის _ სეროტონინის უკმარისობისას.
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3) „მკვლელი და თვითმკვლელი ორგანიზმების 5 ფსიქოსოციალური ფაქტორი“ (Psychology & Psychological Research International Journal. v. 6. 5-9).
განხილულია მკვლელი და თვითმკვლელი ორგანიზმების ფორმირების 5 ფსიქოსოციალური ფაქტორი: აგრესიული სოციალური გარემო ოჯახში, არასრულფასოვანი კვება, საკვებში სეროტონინის ნაკლებობა, 14-16 წლის ვაჟებში სასქესო ჰორმონების სიჭარბე, ტელევიზიით გადაცემული ინფორმაცია მკვლელობის შესახებ, მობილური ტელეფონებით ხანგრძლივი დროით სარგებლობა.
4) „როგორ დავიცვათ ახალგაზრდები სოციალური ნარკომანიისაგან“ (Psychology & Psychological Research International Journal. 3(6):177-203).
განხილულია ის უმძიმესი შედეგები, რაც მოსდევს მობილური ტელეფონებით
და ინტერნეტით ხანგრძლივი დროით სარგებლობას: ბავშვებმა თავი დაანებეს ლიტერატურის კითხვას. არის თვალების დაზიანების, გონებრივი სიჩლუნგისა და
აუტიზმისათვის დამახასიათებელი ნიშნების ფორმირების რისკები, სოციალური
იზოლაციისა და საზოგადოებისაგან განრიდების ფსიქობიოლოგიური ქცევა.
5) „სიყვარულის ჰორმონების რაოდენობრივი განაწილება ფსიქოემოციური
დატვირთვისას (J. of Neurology, Psychiatry and Brain Research, Issue 03, 1-7).
განხილულია სიყვარულის ჰორმონების (ოქსიტოცინი, ვაზოპრესინი) და
ნეიროტრანსმიტერების (ეპინეფრინი, სეროტონინი, დოფამინი) როლი სიყვარულის
სამი ფაზის განმტკიცებაში.
6) „ალცჰაიმერის დაავადების ბიოქიმიური საფუძვლები“ (International Journal
of Innovative Science and Research Technology, V. 3, Issue 11).
განხილულია ალცჰაიმერის დაავადების ბიოქიმიური საფუძვლები ნეიროტოქსიკური ამილოიდების დონეზე და ის პრევენციული ღონისძიებები, რამაც შესაძლებელია შეამციროს ალცჰაიმერის დაავადების განვითარების რისკები.
7) „საქართველოს ენდემური მცენარე Polygonatum obtusifolium Miscz.-დან
გამოყოფილი ანტიკანცეროგენული აქტიურობის მქონე ლექტინის გასუფთავება და
დახასიათება“ (International Journal of Innovative Science and Research Technology V. 31,
Issue 11).
საქართველოს ენდემური მცენარე Polygonatum obtusifolium Miscz.-დან გამოყოფილი და ქრომატოგრაფიულად გასუფთავებულია GPL ლექტინი, რომელიც ხასიათდება ანტიკანცეროგენული აქტიურობით. დადგენილია, რომ მისი, როგორც ლექტინის ციტოტოქსიკური ეფექტი კანცეროგენულ უჯრედებზე ხორციელდება კანცეროგენული უჯრედების მემბრანებზე არსებული ჰაპტენის-α-მეთილმანოპირანოზიდთან დაკავშირების გზით.
8) „როგორ ავიცილოთ მკვლელობა და თვითმკვლელობა პრევენციული
მეთოდებით“ (ჟ. „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, 2(728), 39-46).
ბოლო ხანებში საკმაოდ გახშირდა 14-16 წლის ახალგაზრდებს შორის დაპირისპირება, რაც ხშირად მკვლელობით მთავრდება. სამწუხაროდ, არავინ კითხულობს იმას, თუ რითია განპირობებული ახალგაზრდებში ასეთი სისასტიკით გამოწვეული ქცევების ფორმირება. მრავალწლიანი ნეიროქიმიური კვლევების საფუძველზე გამოიკვეთა აგრესიული და მკვლელი ორგანიზმების ფორმირების რამდენიმე
ფსიქობიოლოგიური ფაქტორი: 1) აგრესიული სოციალური გარემო, როცა სარკისებრი ნეირონებით ხდება აგრესიული გარემოს ემფატიკური აღქმა, 2) არასრულფასოვანი კვება _ საკვებში ტრიპტოფანის უკმარისობა, 3) 14-16 წლის ასაკის ვაჟებში
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მოჭარბებული სასქესო ჰორმონები, 4) „ომისა” და „მკვლელობის“ გენები ქრომოსომების დარღვევის დონეზე (XXYY) და 5) სატელევიზიო გადაცემებით მკვლელობებისა და თვითმკვლელობის გააქტიურება, რაც ადამიანების მიერ ინფორმაციის
ემფატიკურად აღქმის გზით ხორციელდება.
აკად. წევრ-კორ. ნ. ალექსიძემ მონაწილეობა მიიღო სამეცნიერო ფორუმებში და
წარადგინა მოხსენებები:
_ „მკვლელი და თვითმკვლელი ორგანიზმების ფორმირების ფსიქობიოლოგიური საფუძვლები და პრევენცია“ (საერთაშორისო კონფერენცია _ „ბუნებრივი
და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები, თბილისი);
_ „მცენარე ალოეს (A. Aristata) ორგანოებიდან გამოყოფილი ლექტინების ბიოქიმიური დახასიათება და პრაქტიკაში გამოყენების პერსპექტივა“ (საერთაშორისო
კონფერენცია _ „ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები“, თბილისი);
_ „დაბერების შედეგად მეხსიერების გაცუდების ახალი ჰიპოთეზა“ (საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია _ ,,ბიომედიცინის თანამედროვე
პრობლემები“, თბილისი).
აკად. წევრ-კორ. ნ. ალექსიძის მიერ შექმნილია სახელმძღვანელო _ „ზოგადი
ბიოქიმიის საფუძვლები“ (სადემონსტრაციო სალექციო ბიოქიმიური რეაქციები,
ცხრილები, სურათები, სქემები, ანიმაციები PowerPoint-ში) _ ელექტრონული ვერსია.
იგი არჩეულ იქნა აშშ-ის აკადემიური ჟურნალების სარედაქციო კოლეგიის წევრად: Psychology and Psycological Research International Journal; Clin. Med. Journal;
Forensic Science & Addiction Research; Clinical Group Journal.
აკად. წევრ-კორ. ნ. ალექსიძის მიერ გაკეთებულ იქნა მეცნიერულ-პოპულარული მოხსენებები:
ა) „მკვლელი და თვითმკვლელი ორგანიზმების ფორმირების ფსიქობიოლოგიური საფუძვლები“ (სასწავლო სამედიცინო უნივერსიტეტში ,,MEDGI”; 1 TV GE.
რადიო გადაცემაში „აკადემიური სივრცე“; ქ. ბორჯომის საგანმანათლებლო სოციალური განყოფილების სასწავლო ცენტრში სკოლის მასწავლებლებთან).
ბ) „მკვლელი და თვითმკვლელი ორგანიზმების ფორმირების ფსიქობიოლოგიური საფუძვლები და პრევენცია“ (საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომაზე).

აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი
ქეთევან ნემსაძე

სახელმძღვანელო

„ჩანასახიდან ზრდასრულობამდე” (ელექტრონული ვერსია Palitra.ge-ს ვებგვერდზე, 193 გვ.).
განკუთვნილია ექიმების, რეზიდენტებისა და სამედიცინო უნივერსიტეტის
სტუდენტებისათვის. სახელმძღვანელოში წარმოდგენილია მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ინფორმაცია და მოიცავს რეკომენდაციებს ორსულთა და ბავშვთა
ჯანსაღი ცხოვრების, მოვლისა და განვითარების შესახებ.

სტატიები

1) „ც-რეაქტიული ცილა და ბავშვთა ასაკის ასთმა“ (თანაავტორობით; ასთმის,
ალერგიისა და ფქოდ-ის VII მსოფლიო ფორუმის მასალები, დუბაი).
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პროსპექტულად შესწავლილ იქნა დედისა და ბავშვის სისხლში დაბადებისას
ც-რეაქტიული ცილის დონე. დაკვირვება მიმდინარეობდა ბავშვებზე 1.5 წლის განმავლობაში. აღმოჩნდა, რომ მაღალი ც-რეაქტიული ცილა კორელირებდა ბავშვებში
ვიზინგით მიმდინარე დაავადებების გამოვლინების სიხშირესთან.
2) „ფეტალური სტრესი, ანთებითი მარკერები და ასთმა ბავშვთა ასაკში“ (თანაავტორობით; International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR) ISSN
2307-4531 (Print & Online). http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied
&page=article&op=view&path%5B%5D=8904&path%5B%5D=3978.
სტატია ეხებოდა ფეტალური სტრესის, ფეტალური პროგრამირებისა და
ანთებადი მარკერების გავლენას ასთმის სიხშირეზე ბავშვთა ასაკში. აღმოჩნდა, რომ
ანთებითი მარკერები ბავშვის ჭიპლარის სისხლში პირდაპირ კორელაციურ კავშირშია ბავშვთა ასაკში ასთმის განვითარებასთან, ხოლო დედის სისხლში მათი დონე არ
ავლენს სარწმუნო კავშირს ასთმის განითარებასთან.
3) „ემოციური ინტელექტი და ალერგია ბავშვთა ასაკში“ (თანაავტორობით;
ასთმის, ფქოდ-ისა და იმუნოპათოლოგიის XII მსოფლიო კონგრესი, მოსკოვი).
კვლევა ეხებოდა ემოციური ინტელექტის კავშირს ალერგიულ დაავადებებთან.
გამოვლინდა დადებითი კორელაციური კავშირი ემოციური ინტელექტის დაბალ
დონესა და ბავშვთა ასაკში ალერგიული დაავადებების განვითარებასთან.
4) „ორსულობისას დედის სისხლში სელენიუმის დონე და ბუნებრივი კვება“
(თანაავტორობით; ძუძუთი კვების აკადემიის 23-ე ყოველწლიური შეხვედრის მასალები, სან-ფრანცისკო, აშშ).
პროსპექტულად შესწავლილია დაბადებისას დედისა და ბავშვის სისხლში
სელენიუმის დონე. დაკვირვება მიმდინარეობდა ბავშვებზე პირველი 6 თვის განმავლობაში. კვლევის შედეგად გამოიხატა დედის სისხლში სელენიუმის დაბალი
შემცველობისას ბუნებრივი კვების ინიციაციის შეფერხება და უარყოფითად აისახა
ძუძუთი კვების ხანგრძლივობის მაჩვენებელზე.
5) „დედის სტრესი და ბავშვთა ასაკის ასთმის განვითარებაზე მოქმედი გარემო
რისკ-ფაქტორები“ (თანაავტორობით; ჟ. „საქართველოს სამედიცინო სიახლენი“, №11
(282).
დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ნაყოფზე მოქმედი დედისმიერი და
გარემო ფაქტორები გავლენას ახდენს ასთმის განვითარებაზე ბავშვთა ასაკში. ასევე,
ორსულობის დროს დედის მიერ გადატანილი მძიმე სტრესი ბავშვთა ასაკში ასთმის
განვითარების ძლიერ ტრიგერს წარმოადგენს.
აკად. წევრ-კორ. ქ. ნემსაძემ მონაწილეობა მიიღო სამეცნიერო ფორუმებში და
წარადგინა მოხსენებები:
_ „ზუსტი მედიცინა და ალერგია ბავშვობის ასაკში“ (რესპირაციული ასოციაციის მე-6 საერთაშორისო კონგრესი, საქართველო, სიმპოზიუმის თავმჯდომარე);
_ „C-რეაქტიული ცილა და ბავშვთა ასაკის ასთმა“ (ასთმის, ალერგიისა და
ფქოდ-ის VII მსოფლიო ფორუმი, დუბაი);
_ „ორსულობისას დედის სისხლში სელენიუმის დონე და ბუნებრივი კვება“
(ძუძუთი კვების აკადემიის 23-ე ყოველწლიური შეხვედრა, სან-ფრანცისკო, აშშ).
მოსკოვში ჩატარებული ასთმის, ფქოდ-ისა და იმუნოპათოლოგიის XII მსოფლიო კონგრესის ფარგლებში გაიმართა ახალგაზრდა მეცნიერთა ალერგოლოგიისა და
იმუნოლოგიის I საერთაშორისო ოლიმპიადის დასკვნითი ტური. აკად. წევრ-კორ.
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ქ. ნემსაძის ხელმძღვანელობით წარდგენილი კვლევა „ემოციური ინტელექტი და
ალერგია ბავშვთა ასაკში“ პოსტერული სესიის გამარჯვებულად გამოცხადდა.

აკადემიის სტიპენდიატი ნატო დარჩია
ნ. დარჩია არის ბიოლ. მეცნ. დოქტ., ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი.

სტატიები:
1) „ძილის დარღვევების ზეგავლენა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ ცხოვრების ხარისხზე _ „Georgia SOMNUS“-ის კვლევის შედეგები“ (თანაავტორობით; Int J.
„Environ Res Public Health“, 15(8):1588. Published. doi:10.3390/ijerph15081588).
ძილის დარღვევების კავშირი ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ცხოვრების ხარისხთან (HRQoL) განვითარებად ქვეყნებში ნაკლებადაა შესწავლილი. კვლევის
მიზანს წარმოადგენდა სხვადასხვა სახის ძილის დარღვევების სიმძიმის, პრევალენტობისა და HRQoL-თან კავშირის გაანალიზება საქართველოს ურბანულ პოპულაციაში (თბილისი, ქუთაისი). კვლევა ჩატარებულია 20-60 წლის 395 მოხალისეზე შემდეგი კითხვარების გამოყენებით _ პიცბურგის ძილის ხარისხის ინდექსი (PSQI),
ეპვორსის ძილიანობის შკალა (ESS), STOP BANG კითხვარი, ინსომნიის სიმძიმის ინდექსი (ISI), ბექის დეპრესიის კითხვარი _ მოკლე ფორმა (BDI-SF). HRQoL-ის შეფასება
ხდებოდა SF-12 კითხვარის საფუძველზე (ჯანმრთელობის 8 დომენი და ფიზიკური
(PCS) და მენტალური (MCS) კომპონენტები). გარდა ამისა, შეგროვდა სოციო-დემოგრაფიული ინფორმაცია და განისაზღვრა სხეულის მასის ინდექსი.
კვლევის შედეგად გამოვლინდა თვალსაჩინო კავშირი ძილის დარღვევათა
პრევალენტობასა და HRQoL-ს შორის. SF-12-ის ყველა კომპონენტისა და PCS და MCS
კომპონენტების მაჩვენებლები დაბალი იყო ცუდად მძინარე ინდივიდებში, ისევე
როგორც დღის ძილიანობის, აპნოეს რისკისა და ინსომნიის მქონე ინდივიდებში.
ინსომნიისა და აპნოეს სიმძიმე, ასევე, უკავშირდებოდა SF-12-ის კომპონენტების უმეტესობის დაბალ მაჩვენებლებს. ინსომნიის სიმძიმის ეფექტი მეტად იყო გამოხატული
MCS-თან, ხოლო აპნოეს სიმძიმის ეფექტი _ PCS-თან მიმართებაში. იერარქიული რეგრესიული ანალიზის შედეგად გამოვლინდა, რომ BMI-ს, BDI-სა და დემოგრაფიული
ცვლადების გაკონტროლების ფონზეც ძილის ცუდი ხარისხი სარწმუნოდ ზრდიდა
მოდელის პრედიქტულობას. კერძოდ, დეტერმინაციის კოეფიციენტის (ΔR²) ცვლილება PCS-თვის იყო 3.5%, ხოლო MCS-თვის 2.9%. SF-12-ის სხვა კომპონენტებისთვის
ΔR² მერყეობდა 1.4%-4.6% ფარგლებში. ESS, STOP-Bang, ISI მაჩვენებლების ეფექტი
PCS და MCS სიდიდეებზე ასევე მკაფიოდ გამოვლინდა ცალკეულ რეგრესიულ
მოდელებში. ეს მონაცემები ადასტურებს და განავრცობს დასავლეთის ქვეყნების
მონაცემებს ძილსა და HRQoL-ს შორის მჭიდრო ურთიერთობის შესახებ. ინტერვენციული სტრატეგიების შემუშავება, რომლებიც ძილის გაუმჯობესებასა და შესაბამისად HRQoL-ის ამაღლებაზე იქნება ორიენტირებული, განსაკუთრებით ყურადსაღებია განვითარებად ქვეყნებში.
2) „ძილი და ფსიქო-ქცევითი პრობლემები იძულებით გადაადგილებულ ქართველ ბავშვებში“ (თანაავტორობით; ჟ „Sleep Medicine“, 50:42-47. doi: 10.1016/j.sleep.
05.013).
კვლევის მიზანი იყო ძილისა და ფსიქო-ქცევითი ცვლადების შესწავლა
იძულებით გადაადგილებულ ქართველ ბავშვებსა (იგპ) და საკონტროლო ჯგუფში
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(არა-იგპ). ადგილმონაცვლეობიდან 7 წლის შემდეგ 2008 წლის საომარი კონფლიქტის
შედეგად შიდა ქართლიდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახებიდან შესწავლილია 161 (10.85+0.9 წ) ბავშვი, საკონტროლო ჯგუფს შეადგენდა იმავე ასაკობრივი
კატეგორიის 161 არა-იგპ ბავშვი (10.94+0.9 წ). კვლევა დაფუძნებულია შემდეგ კითხვარებზე _ ძილის წინა ერაუზალის შკალა, ბას-პერის აგრესიის კითხვარი (BPAQ),
ბავშვთა დეპრესიულობის კითხვარი (CDI), ბავშვთა ტრავმულობის სკრინინგის
კითხვარი (CTSQ), მშობლების დეპრესიულობისა (BDI-II) და სტრესულობის აღქმის
(PSS) კითხვარები და ძილის დარღვევების ბავშვთა შკალა (SDSC). გარდა ამისა,
ხდებოდა ბავშვების მიერ ოჯახური გარემოს შეფასება, დემოგრაფიული მონაცემებისა და აკადემიური მოსწრების შესახებ ინფორმაციის შეგროვება.
საკონტროლო ჯგუფთან შედარებით, იგპ ბავშვებს აღენიშნებოდათ აკადემიური მოსწრებისა და ოჯახური გარემოს უფრო დაბალი დონე; ასევე, SDCS ყველა
პარამეტრის უფრო მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა იგპ ბავშვებში, არა-იგპ
ბავშვებთან შედარებით. განსხვავება სარწმუნო იყო სუნთქვითი დარღვევების, ჰიპერჰიდროზიისა და SDCS ტოტალური მაჩვენებლებისათვის. კოგნიტური ძილისწინა
ერაუზალი სარწმუნოდ მაღალი იყო არა-იგპ ბავშვებში, მაშინ, როცა ჯგუფებს შორის
არ იყო განსხვავება სომატურ ძილის წინა ერაუზალის დონეებს შორის. ანალოგიურად, BPAQ ყველა კომპონენტის მაჩვენებლები უფრო მაღალი იყო იგპ ბავშვებში,
მაგრამ განსხვავება სარწმუნო იყო მხოლოდ ფიზიკური აგრესიის კომპონენტში. BDIII და PSS საშუალო მაჩვენებლები სარწმუნოდ მაღალი იყო იგპ მშობლებში. რეგრესიული ანალიზის შედეგად ნაჩვენებია, რომ როგორც კოგნიტური, ასევე, სომატური ერაუზალი იყო SDCS-ს ტოტალური მაჩვენებლის პრედიქტორი არა-იგპ ბავშვებში, თუმცა იგპ ბავშვებში სარწმუნო პრედიქტორს მხოლოდ კოგნიტური ერაუზალი წარმოადგენდა.
ძილისა და ფსიქო-ქცევითი პრობლემები თვალსაჩინოა იმ იგპ ბავშვებშიც კი,
რომლებიც იძულებითი გადაადგილების პერიოდში ძალიან პატარები იყვნენ. ფსიქო-სოციალური გარემო, რომელშიც ბავშვები იზრდებიან განსაკუთრებით ყურადსაღებია იგპ პოპულაციაში.
3) „საქართველოში იძულებით გადაადგილებულ პირთა ძილი, სტრესი და ფსიქოლოგიური დისტრესი“ (თანაავტორობით; საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემიის მაცნე, ბიომედიცინის სერია, 44(3-4):117-127).
იძულებით გადაადგილებულ პირებში (იგპ) საკმაოდ გავრცელებულია ფსიქოლოგიური დისტრესი და ძილის დარღვევები. ჩვენი კვლევის მიზანს წარმოადგენდა ფსიქოლოგიური დისტრესის კავშირის შესწავლა ძილსა და სტრესთან, იგპ-თა
ორ ჯგუფში, რომელთა იძულებითი ადგილმონაცვლეობიდან ზოგადი მოსახლეობის
მონაცემებთან შედარებით სხვადასხვა დროა გასული. შესწავლილ იქნა 45 იგპ, საომარი კონფლიქტიდან 2,5 თვის შემდეგ (2008 იგპ), კვლევამდე 15 წლითა და 2 თვით
ადრე ადგილნაცვალი 67 ინდივიდი (1993 იგპ) და თბილისის მოსახლეობიდან 53
ცდის პირი. კვლევის მონაწილეებმა შეავსეს შემდეგი კითხვარები: ინსომნიის სიმძიმის ინდექსი, სტრესის აღქმის სკალა და სიმპტომების შემოკლებული კითხვარი.
ასევე, შეგროვდა სოციო-დემოგრაფიული მონაცემები. ჯგუფებს შორის სარწმუნო
განსხვავება აღინიშნებოდა ასაკის, განათლების, ოჯახური მდგომარეობის, ინსომნიის, სტრესისა და გლობალური სიმძიმის ინდექსის მაჩვენებლებს შორის. ინსომნიისა და სტრესის ყველაზე მაღალი მაჩვენებლები ნანახი იქნა 2008 იგპ ჯგუფში,
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მაშინ როდესაც გლობალური ინდექსის ყველაზე მაღალი სიდიდე _ 1993 იგპ ჯგუფში. გლობალური ინდექსისა და სტრესის მაჩვენებლები სარწმუნოდ არ განსხვავდებოდა იგპ ჯგუფებს შორის. გლობალური ინდექსის T ქულა ≥63 მქონე ადამიანების
პროპორცია ზოგად მოსახლეობაში შეადგენდა 47.2%-ს, 1993 იგპ-ში _ 71.6%-ს, ხოლო
2008 იგპ-ში _ 64.4%-ს. ინსომნია და სტრესი წარმოადგენდა გლობალური ინდექსის
სარწმუნო პრედიქტორებს ყველა ჯგუფში. სტრესის პრედიქტორული სიმძლავრე
უფრო მაღალი იყო 2008 იგპ-ში (β=0.429), ხოლო ინსომნიის _ 1993 იგპ-ში (β=0.417).
ამდენად, იგპ-ში ფსიქოლოგიური დისტრესი ნარჩუნდება ადგილმონაცვლეობიდან
დროის გასვლის მიუხედავად. როგორც სტრესს, ასევე, ინსომნიას, გააჩნია მჭიდრო
კავშირი ფსიქოლოგიურ დისტრესთან, სტრესის მძლავრი გავლენით გადასახლების
ადრეულ ეტაპზე, ხოლო ძილის მძლავრი გავლენით მოგვიანო ეტაპზე, ადგილმონაცვლეობიდან წლების შემდეგ.
4) „თვალის სწრაფმოძრაობებიანი ძილის არაქიმიური დეპრივაციის ორი სტრატეგიის დადებითი და უარყოფითი მხარეები“ (თანაავტორობით; საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ბიომედიცინის სერია, 44(3-4):181-193).
მიუხედავად მრავალმხრივი, ორიგინალური ნაშრომებისა, რომლებიც ეძღვნებოდა თვალის სწრაფმოძრაობებიანი (თსმ) ძილის დეპრივაციის ეფექტებს, თსმ
ძილის წნეხის თავიდან აცილება დეპრივაციის პერიოდში და მისი კომპენსატორული
მატება პოსტდეპრივაციულ ძილ-ღვიძილის ციკლში კვლავ აქტუალურ პრობლემად
რჩება. განხილულია თსმ ძილის კლასიკური დეპრივაციისა და აკად. თენგიზ ონიანის
ხელმძღვანელობით შემუშავებული სპეციალური სტრატეგიის - ღვიძილის ეპიზოდებით თსმ ძილის ჩანაცვლებით დეპრივაციის მეთოდი. წინა პლანზეა წამოწეული
მტკიცებულებები იმის შესახებ, რომ აქტიური ღვიძილის მდგომარეობა ეწინააღმდეგება თსმ ძილის განვითარებას ძილის ამ სტადიის მოთხოვნილების დაკმაყოფილების გზით. თსმ ძილის ჩანაცვლება ღვიძილით რეკომენდებულია ძილის ფუნდამენტურ და კლინიკურ კვლევაში გამოსაყენებლად.
პროფ. ნ. დარჩიამ წაიკითხა საჯარო ლექცია თემაზე _ „მოზარდებში თავის
ტვინის მომწიფების პროცესის ელექტროფიზიოლოგიური ინდექსი“ (თბილისი,
ილიას სახ. უნივერსიტეტი).
მისი ხელმძღვანელობით განხორციელდა ერთი სადოქტორო დისერტაციის
დაცვა.
იგი არის შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიმდინარე
ფუნდამენტური გრანტის _ „აღმასრულებელი ფუნქციებისა და ძილის ეეგ მაჩვენებლების განვითარების ტრაექტორიები ტიპიურად განვითარებად და ADHD ბავშვებში _ ტვინის მომწიფების პროცესთან მიმართება“ _ სამეცნიერო ხელმძღვანელი.
პროფ. ნ. დარჩია თანამშრომლობს საზღვარგარეთის სამეცნიერო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან: University Hospital of Geneva, (Geneva, Switzerland)
და University of California, Davis, ( CA, USA).
ფიზიოლოგიისა და მედიცინის განყოფილებაში 2018 წელს ჩატარდა 8 საერთო
კრება, რომლებზეც განხილულ იქნა განყოფილების წევრთა ანგარიშები და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების მიერ წარმოდგენილი სამეცნიერო ანგარიშების
საექსპერტო შეფასებები.
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განყოფილების საერთო კრების დადგენილებით გამოჩენილი ქართველი მეცნიერის ალექსანდრე ნათიშვილის სახელობითი პრემია მიენიჭა პროფესორ რამაზ
ხეცურიანს ნაშრომისათვის _ „ადამიანის ანატომია”, ორტომეული;
ჩატარდა განყოფილების აკადემიკოს-მდივნის (აკად. ნ. მითაგვარია) და
სწავლული მდივნის (მეცნ. კანდ. დ. გაგუა) არჩევნები.
განყოფილების სხდომაზე განხორციელდა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდიუმის მიერ ბიომედიცინის მიმართულების დარგებში
გამოჩენილი სპეციალისტებისადმი ექსპერტის წოდების მინიჭების სერტიფიკატების გადაცემა;
საერთო კრების წევრებმა განიხილეს საკითხი „საქართველოს მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემიის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის
თაობაზე;
განყოფილების წევრებმა მიიღეს დადგენილება, რათა აღიძრას შუამდგომლობა ქ. თბილისის საკრებულოს წინაშე აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სახელის
უკვდავსაყოფად ქუჩას, სადაც მდებარეობს მისი საცხოვრებელი სახლი, მიენიჭოს
აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სახელი.
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომაზე
განყოფილების თაოსნობით განხილულ იქნა შემდეგი საკითხები:
ა) საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის უცხოელ წევრად ასარჩევად პროფესორ პეტერ ალკენის კანდიდატურის („უროლოგიის“ სპეციალობით)
წამოყენების შესახებ;
ბ) აკადემიის პრეზიდიუმთან ახალი _ „საქართველოში მედიცინის აქტუალურ
პრობლემათა შემსწავლელი კომისიის“ _ შექმნის შესახებ;
გ) აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის ნუგზარ ალექსიძის მოხსენება _ „მკვლელი და თვითმკვლელი ორგანიზმების ფორმირების ფსიქობიოლოგიური საფუძვლები და პრევენცია“.
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან და
ივ. ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრთან ერთობლივად ჩატარდა აკად. ივ. ბერიტაშვილის დაბადების 133 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია,
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, ივ. ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრთან, საქართველოს ნეირომეცნიერებათა ასოციაციასთან და საქართველოს ივ. ბერიტაშვილის სახელობის ფიზიოლოგიის საზოგადოებასთან ერთად „ტვინის ცოდნის კვირეულის“ ფარგლებში
ჩატარდა სამეცნიერო კონფერენცია;
ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია _ „ბერიტაშვილის საუბრები, ნეიროფიზიოლოგიური ფუნქციები და მათი დარღვევები _ ინტერდისციპლინური
კვლევები“, რომელიც მიეძღვნა აკადემიკოს თენგიზ ონიანის დაბადებიდან 90
წლისთავს.
ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია: „ონკოლოგიურ დაავადებათა რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა თხემიდან ტერფამდე“.
„საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მიერ გამოცხადებულ
ვაკანსიებზე: (მორფოლოგია, ადამიანის ანატომია, ტოპოგრაფიული ანატომია, ჰისტოლოგია) და (ფიზიოლოგია, ბიოქიმია) ბიოლოგიურ მეცნიერებათა და ფიზიოლოგიისა და მედიცინის განყოფილებების გაერთიანებულ საერთო კრებაზე ფარული
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კენჭისყრით აკადემიკოსობის კანდიდატებად შერჩეულ იქნენ აკადემიის წევრკორესპონდენტი ზურაბ ქევანიშვილი და თსსუ-ს პროფესორი რამაზ ხეცურიანი.
აკადემიის 2018 წლის 26 დეკემბრის საერთო კრებაზე აკადემიკოსებად არჩეულ
იქნენ აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი ზურაბ ქევანიშვილი და თსსუ-ს პროფესორი
რამაზ ხეცურიანი.

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა
განყოფილება
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა განყოფილებაში 2019 წლის 1 იანვრისათვის გაერთიანებული იყო 6 წევრი, მათ შორის, 4 აკადემიკოსი და 2 წევრ-კორესპონდენტი; 1 სტიპენდიატი.
განყოფილების წევრებმა 2018 წელს გამოაქვეყნეს 4 მონოგრაფია, 8 წიგნი, 3 სახელმძღვანელო და 25 სამეცნიერო სტატია.

აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე

წიგნები

1) „Biodiversity of Georgia” („საქართველოს მრავალფეროვნება“) (თანაავტორობით; თავი მონოგრაფიაში „Global Biodiversity” („გლობალური ბიომრავალფეროვნება“) (4 ტომეული), აქედან მე-2 ტომი მიეძღვნა საქართველოს, გამომც. „Apple Academic Press“, აშშ, 33-70 გვ.).
განხილულია საქართველოში გავრცელებული მცენარეები, ცხოველები, ფრინველები. ცალკე ქვეთავად გამოყოფილია აგრობიომრავალფეროვნება და სამკურნალო
და არომატული მცენარეები. გამოყენებულია ქართველი მეცნიერების მიერ წლების
განმავლობაში დაგროვილი და გამოქვეყნებული მასალა, რომელიც ამ საკითხებს
ეხება.
2) „Usage Mathematical Modeling in the Integrated Protection of Plants by using the
Microsoft Excel“ („მათემატიკური მოდელირების გამოყენება ციტრუსების ინტეგრირებულ დაცვაში“) (თანაავტორობით; თავი მონოგრაფიაში „Plant Protection and Stress
management” („მცენარეთა დაცვა და მავნე ორგანიზმების მართვა“), გამომცემლობა
„New India“, 1-37 გვ.).
განხილულია მათემატიკური მოდელირების მნიშვნელობა ციტრუსების აგროცენოზებში გავრცელებული მავნებლებისა და მათი ბუნებრივი მტრების ურთიერთდამოკიდებულების საკითხებზე. დადგენილია ბიოლოგიური სისტემების „მტაცებელი-მსხვერპლი“ და „პარაზიტი-მასპინძელი“ შესწავლის შედეგად მათი ოპტიმალური შეფარდებები, რაც საშუალებას მოგვცემს წინასწარ განვსაზღვროთ ბრძოლის
ღონისძიებების გატარების აუცილებლობა გარკვეულ ეკოსისტემებში.

ბროშურები
1) „ხეხილის დაცვის ინტეგრირებული ღონისძიებები“ (გამომცემლობა „აგრო“,
16 გვ.).
2) „ვაზის დაცვის ინტეგრირებული ღონისძიებები“ (გამომცემლობა „აგრო“,
18 გვ.).
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3) „ხორბლის დაცვის ინტეგრირებული ღონისძიებები“ (გამომცემლობა „აგრო“,
15 გვ.).
ბროშურებში მოცემულია პრაქტიკული რეკომენდაციები, თუ როგორ უნდა
დავიცვათ ეს კულტურები მავნებელი დაავადებებისა და სარეველებისაგან, მათ
შორის, აზიური ფაროსანასაგან.
4) „ხორბლის წარმოების სტრატეგია და პერსპექტივები საქართველოში“
(თანაავტორობით; გამომცემლობა „აგრო“, 23 გვ.).
ბროშურაში მოცემულია მარცვლეული კულტურების არსებული მდგომარეობა
ჩვენს ქვეყანაში და მისი განვითარების შესაბამისი ღონისძიებები.

სტატიები
1) „პირველადი მონაცემები აზიური ფაროსანას Halyomorpha halys Stal. (Heteroptera: Pentatomidae) ადგილობრივი პარაზიტოიდის შესახებ საქართველოში“ (საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, №1(39), 127-129).
2) „ხორბლის წარმოების სტრატეგია, პრიორიტეტები და პროგნოზი საქართველოში“ (საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე,
№2(40), 4-13).
3) „მეთესლეობის სახელმწიფოებრივი რეგულირება“ (საქართველოს სოფლის
მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, №2(40), 159-161).
4) „ხორბლის მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგიური რეკომენდაციები“ (საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, №2(40), 166-170).
5) „Usage Mathematical Modeling in the Integrated Protection of Plants by using the
Microsoft Excel“ („მათემატიკური მოდელირების გამოყენება ციტრუსების ინტეგრირებულ დაცვაში“) (J. „Annals of Agrarian Science”, ტ. 16, №1).
აკად. გ. ალექსიძე მოხსენებით წარსდგა კონფერენციაზე:
_ „ინვაზიური სახეობები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლა ცენტრალურ აზიასა და
კავკასიის ქვეყნებში“ (ბრიტანეთის ბიოლოგიური ბრძოლის საერთაშორისო ორგანიზაციის „CABI“-ის მიერ ორგანიზებული აზიისა და წყნარი ოკეანის ქვეყნების შეხვედრა, პეკინი, ჩინეთი).
გამოყოფილ იქნა შემდეგი სახეობები: კალიები, აზიური ფაროსანა, ამერიკული
თეთრი პეპელა და ბამბის მავნებლები. აღწერილია მათი გავრცელება ჩვენს რეგიონში
(CAC) და მათ წინააღმდეგ გატარებული ღონისძიებები. დაისახა ჩინეთის მცენარეთა
დაცვის ინსტიტუტთან და CABI-ისთან შემდგომი ურთიერთობის გზები.
_ იგი მონაწილეობდა ევროპის სოფლის მეურნეობის, სურსათისა და ბუნებათსარგებლობის აკადემიების კავშირის მე-11 გენერალური ასამბლეის სხდომაში
(ფლორენცია, იტალია).
ასამბლეამ განიხილა საორგანიზაციო საკითხები, სადაც აკად. გ. ალექსიძე
აირჩიეს ამ ორგანიზაციის ვიცე-პრეზიდენტად. ამავე დროს, ჩატარდა სიმპოზიუმიც,
რომელიც მიეძღვნა აკადემიების მონაწილეობას ფერმერთა სწავლების პროცესში.
აკად. გ. ალექსიძის მიერ გაკეთებულ იქნა ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მონაწილეობაზე ამ მეტად მნიშვნელოვანი საკითხის გადაწყვეტაში, კერძოდ, სასწავლო სტრუქტურის, ოთახების, პროგრამის შედგენასა და პრაქტიკულ განხორციელებაში. გადაწყდა, რომ შემდგომი მე-12 სხდომა
გაიმართება ქ. თბილისში, 2020 წელს.
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აკად. გ. ალექსიძე მონაწილეობდა:
_ სამხრეთ კორეის რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ცენტრის მიერ დაფინანსებულ გრანტში _
„სასოფლო-სამეურნეო კულტურების შეგროვება, ინვენტარიზაცია და შენახვა“ (20152019).
პროექტი ითვალისწინებს ბოსტნეული, მარცვლეული და მრავალწლოვანი
კულტურების მოძიებას, შენახვას (კორეის გენბანკი) და გამოყენებას საქართველოსა
და სამხრეთ კორეის რესპუბლიკაში. გასულ წელს შეგროვებულ იქნა საქართველოში
500-მდე ერთწლოვანი კულტურების თესლი, რომლებიც გადაიგზავნა კორეაში. ამავე
დროს, მევენახეობის კუთხით გაიგზავნა 50-მდე ქართული ჯიშის ვაზი კორეაში ინტროდუქციის მიზნით. სამხრეთ კორეის რესპუბლიკიდან შემოტანილ იქნა 100 ერთწლოვანი კულტურის ჯიში და 12 ვაზის ჯიში, რომელიც გამრავლდება საქართველოს
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი
ცენტრის ბაზაზე.
აკად. გ. ალექსიძე თანამშრომლობდა საზღვარგარეთის სამეცნიერო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან:
_ ჩინეთის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიასთან (პეკინი, ჩინეთი);
_ კორეის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიასთან (სეული, კორეა);
_ კალიფორნიის (აშშ.) დევისის უნივერსიტეტთან (სან-ფრანცისკო, აშშ);
_ ცენტრალური აზიისა და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების კვლევითი ორგანიზაციების ასოციაციასთან (CACAARI);
_ ევროპის სოფლის მეურნეობის, სურსათისა და ბუნებათსარგებლობის აკადემიების კავშირთან (ფლორენცია, იტალია);
_ უკრაინის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიასთან (კიევი, უკრაინა);
_ აზერბაიჯანის ზოოლოგიის ინსტიტუტთან (ბაქო, აზერბაიჯანი);
_ ბელარუსის მეცნიერებათა აკადემიასთან (მინსკი, ბელარუსი).

აკადემიკოსი ავთანდილ კორახაშვილი

წიგნები
1) „Endemic and Released Legume Crops Sustainable Production in Georgia“
(„ენდემური და გავრცელებული პარკოსნების მდგრადი წარმოება საქართველოში“)
(თანაავტორობით; „Lam LAMBERT Academy Publishing“, Germany, USA, UK, 56 გვ.,
ინგლისურ ენაზე).
მოცემულია 6 ენდემური პარკოსანი საკვები მცენარის აგროტექნოლოგიური
თავისებურებები, გავრცელების არეალი, პროდუქტიულობა, ენერგეტიკული ყუათიანობა და სხვ. გამოცემაში შეტანილია ცხრილები და უახლესი ინფორმაცია, რომელშიც თავმოყრილია კვლევების შედეგებით მიღებული ცხრილები, რაც სასარგებლო იქნება სოფლის მეურნეობაში და ეკონომიკის სხვა სექტორებში დასაქმებული
ფერმერების, სტუდენტების, ბიზნესმენებისა და პრაქტიკოსი სპეციალისტებისათვის,
რომლებსაც შეხება აქვთ საკვებ და სამარცვლე პარკოსან კულტურებთან. ანალოგიური მონოგრაფია საქართველოში არასოდეს გამოცემულა და წარმოადგენს საქართველოში გავრცელებული და ენდემური პარკოსანი კულტურების საერთაშორისო
სარბიელზე გატანის პირველ მცდელობას.
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2) „Catalog of Aromatic, Spiciness and Poisonous Plants of Georgia“ („საქართველოს
არომატული, სანელებელი და შხამიანი მცენარეების კატალოგი“) (თანაავტორობით;
„Литнаучтехиздат”, მოსკოვი, რუსეთი, 80 გვ.).
ოთხ ენაზე გამოცემულ ამ კატალოგში ანბანურად დალაგებულ ქართულ,
რუსულ, ინგლისურ და ლათინურ ენებზე და პირიქით (მეორე განყოფილება)
მოცემულია, ძირითადად, საქართველოში გავრცელებული ამ მცენარეების საერთაშორისოდ მიღებული და ბოლო წლებში შეთანხმებული სახელწოდებები, რომლის
საფუძველზე თანამედროვე კვლევებით მიღებული შედეგებია გათვალისწინებული.
ეს განვითარებადი პროცესია და საქართველოს მეცნიერებს დაეხმარება ტერმინოლოგიის სწორად გამოყენებაში.

სახელმღვანელო
„საკვებწარმოება“ („Forage Production“, Auxiliary textbook for vocational education),
NCPE, თბილისი, 168 გვ.
პროფესიული განათლების სტუდენეტებისათვის შედგენილ ამ ელექტრონულ
სახელმძღვანელოში მოცემულია საქართველოს ნიადაგურ-კლიმატურ პირობებში
საკვებწარმოების ძირითადი პრინციპები, რომლებიც საკანონმდებლო ნორმატივებიდან და მოთხოვნებიდან გამომდინარე, საშუალებას იძლევა წარმოებულ იქნეს
მეცხოველეობის საკვები პროდუქტების ნაირსახეობა, რომელზეც ბოლო წლებში
მოთხოვნილება მკვეთრად არის გაზრდილი. ტექნოლოგიურ სტანდარტებთან ერთად აღწერილია საკვები ბაზისათვის საჭირო პროდუქციის წარმოების თანამედროვე
ძირითადი ტექნოლოგიები, მათ მიმართ არსებული მოთხოვნების სტანდარტები,
საკვებისა და სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის სპეციფიკური ნორმატივები,
საკანონმდებლო აქტები და სხვ.

სტატიები
საანგარიშო პერიოდში გამოქვეყნებულია 4 სამეცნიერო სტატია (ყველა თანაავტორობით), მათ შორის, 2 უცხოეთში (ინდონეზიასა და იაპონიაში), რომლებშიც
მოცემულია საერთაშორისო პროექტების და საქართველოში ჩატარებული სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შედეგები.
1) „Technologies for Obtaining Nitrogen Fertilizers Prolonged Effect in Wheat“
(თანაავტორობით; j. „Annals of Agrarian Science“, Elsevier, xxx, 1 e 5. 48-53 ).
2) „Effective Innovation Technology of Seed Pilling for Legumes” (თანაავტორობით;
AASSA Workshop, ჯაკარტა, ინდონეზია, 17-19).
3) „საინფორმაციო ტექნოლოგიების როლი საკვებწარმოების მდგრადი განვითარებისათვის“ (ელექტრონული ჟურნალი „აგრარული საქართველო“, თბილისი,
აგრონიუს.ჯი).
4) „The study of Biodiversity of Thirty Two Families of Useful Plants Existed in
Georgia“ (თანაავტორობით; World Academy of Sciences, International Journal, ტ. 12, №10,
ტოკიო, იაპონია, 377-380).
აკად. ა. კორახაშვილი საანგარიშო წლის ნოემბერში მონაწილეობდა ინდონეზიაში ორგანიზებულ AASSA-ს საერთაშორისო ფორუმის მუშაობაში, სადაც წარადგინა ნაშრომი პარკოსანი კულტურების თესლის ინოკულაციის მოწინავე ტექნოლოგიების გავრცელების შესახებ. 2020 წლისათვის საქართველო ჩაერთვება აზიისა
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და მეზობელი ქვეყნების შესაბამის პროექტებში და მიიღებს სპეციალურ დაფინანსებას ნომინირებული პროექტების საქართველოში განხორციელებისთვის.
აკად. ა. კორახაშვილი კონსულტაციებს უწევდა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის იანტაის მაღალი ტექნოლოგიების ათვისების ტექნოპარკს სასოფლო-სამეურნეო
კულტურების კულტივირების თანამედროვე პრობლემებზე და მათი გადაწყვეტის
გზებზე, რისთვისაც ის მიწვეული იყო ზემოაღნიშნულ ტექნოლოგიურ ცენტრში
1 თვის განმავლობაში. მომავალი წლის თებერვალ-მარტში ის კვლავ მიწვეულია
ჩინეთის ამ პროვინციაში 1 თვიანი ვადით ზემოაღნიშნული პრობლემების ტექნოლოგიური გადაწყვეტისათვის. გარდა ადგილობრივი მეცნიერებისა და კომერციული
სტრუქტურების წარმომადგენელთა სწავლებისა აკად. ა. კორახაშვილმა აღმოსავლეთ
ჩინეთის 3 პროვინციაში შანდონგისა და ლუდონგის უნივერსიტეტებში წაიკითხა
ლექციების კურსი ბიორემედიაციის ტექნოლოგიებზე და სურსათის უვნებლობის
სხვადასხვა თემატიკაზე.
აკად. ა. კორახაშვილი საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში ხელმძღვანელობდა დოქტორანტ გიორგი ჯეირანაშვილს, რომელიც ამუშავებდა სამეცნიერო
თემას _ „სურსათის უვნებლობის სისტემების ბლოკ-სქემების დაზუსტება ქართული
ყველის (თუშური გუდა) წარმოებაში“.
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში იგი არის ერთი მაგისტრანტი
სტუდენტის სამაგისტრო ნაშრომის მეცნიერ-ხელმძღვანელი.
აკად. ა. კორახაშვილი, კითხულობდა ლექციების კურსს უნივერსიტეტის მაგისტრებთან.
იგი მონაწილეობდა აგრარული პროფილის სამეცნიერო დაწესებულებების
ანგარიშების შეფასებაში, კერძოდ, თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, აკაკი წერეთლის ქუთაისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული ფაკულტეტის სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის ანგარიშზე და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრის მიერ შესრულებული სამეცნიერო კვლევების შეფასებაში.
აკად. ა. კორახაშვილი მესამე წელია მჭიდროდ თანამშრომლობს აზიისა და
მეზობელი ქვეყნების მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიების ასოციაციასთან როგორც საქართველოს წარმომადგენელი ამ საერთაშორისო ორგანიზაციაში და მისი
საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი საქართველოდან.
საანგარიშო წელს საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ აკრედიტებულ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (ქალაქ ახალციხეში) სპეციალიზებული სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის რანგში აკად. კორახაშვილი თავმჯდომარეობდა სამეცნიერო საბჭოს. სადოქტორო სპეციალიზებული საბჭოს გადაწყვეტილებით ხელმძღვანელობს ამ უნივერსიტეტის დოქტორანტს _ ბექა თათეშვილს და მასთან ერთად მუშაობს სადისერტაციო ნაშრომზე, მინდვრის სტაციონარულ და ლაბორატორიულ კვლევებზე.
აკად. ა. კორახაშვილი საანგარიშო წელს თავმჯდომარის რანგში ხელმძღვანელობდა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემისათან არსებულ მიწის
ფონდის მართვის მეცნიერული უზრუნველყოფის მუდმივმოქმედ კომისიას.
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აკადემიკოსი ოთარ ნათიშვილი

მონოგრაფია

აკადემიის სტიპენდიატ ირმა ინაშვილთან თანაავტორობით. „Прикладные задачи динамики связных селевых потоков“ („ბმული ღვარცოფული ნაკადების
დინამიკის გამოყენებითი ამოცანები“) (ООО „Научтехлитиздат“., მოსკოვი, რუსულ
ენაზე, 141 გვ.).
ნიუტონური და არანიუტონური სითხეების უდაწნეო მოძრაობისათვის დაზუსტდა შესაბამისი ხარჯის საანგარიშო დამოკიდებულებები. დადგენილია მოძრაობის პარამეტრები ბმული ღვარცოფის ტალღის სახით ნაკადის დაუმყარებელი მოძრაობის რეჟიმის გათვალისწინებით.
დაიხვეწა ღვარცოფსაწინააღმდეგო ნაგებობების პროექტირების პრინციპები,
ღვარცოფშემაკავებელი (ყრუ, გამჭოლი), ღვარცოფგამტარი, ღვარცოფმიმმართველი,
ღვარცოფმასტაბილებელი ნაგებობების გაანგარიშებები. დაზუსტდა გალერეაში ბმული ღვარცოფის უდაწნეო მოძრაობის შესაბამისი სპეციფიკური პარამეტრები. პირველად განისაზღვრა ზვავისებრი ბმული ღვარცოფის დინამიკური მახასიათებლები
ღვარცოფისა და მოსხლეტილი კლდის ნამსხვრევის სხვადასხვა სიჩქარით გადაადგილებისას.
შემუშავდა კონკრეტული წინადადებები როგორც ბმული, ასევე არაბმული
ღვარცოფების მონატანდატვირთული ნაკადების ტრანსფორმირების საკითხებზე.
პირველი მიახლოებით გადაწყდა ბმული ღვარცოფის ჰიდრავლიკური მოდელირების საკითხი ცვლადი სიბლანტის მქონე ლაბორატორიული მუშა ტანის გამოყენებით.

სტატიები
1) აკადემიის სტიპენდიატ ირმა ინაშვილთან თანაავტორობით. „Ударное воздействие структурного селевого потока на поперечное сооружение“ („სტრუქტურული
ღვარცოფული ნაკადის დარტყმის ძალის განსაზღვრა განივ შემაკავებელ ნაგებობებზე“) (Ж. „Гидротехническое строительство“, N2, მოსკოვი, რუსულ ენაზე, 46-48).
დადგენილია ღვარცოფსაწინააღმდეგო ნაგებობებზე სტრუქტურული ღვარცოფული ნაკადის დარტყმის ძალის სიდიდე ნაკადის ტალღური რეჟიმით გადაადგილებისას.
განსაზღვრულია ტალღის ფრონტის რეალური მიმართულება როგორც ჰორიზონტალური სიბრტყის, ასევე მდინარის კალაპოტის ფსკერის მიმართ. ღვარცოფის
ტალღის დარტყმის შესამცირებლად (შესარბილებლად) შემოთავაზებულია სოლის
კონფიგურაციის (ფორმის) შემაკავებელი ნაგებობა.
2) „Calculation Characteristics of the Cohesive Debris Flow Front Part Motion”
(„ბმული ღვარცოფული ნაკადის სათავე ნაწილის საანგარიშო მახასიათებლები“) (თანაავტორობით; საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე, ტ. 12, N1,
82-84, ინგლისურ ენაზე.).
დადგენილია ბმული ღვარცოფული ნაკადის სათავე ნაწილის (თავის) საანგარიშო მახასიათებლები კონკრეტული შემთხვევისათვის, კერძოდ, როდესაც მდინარის კალაპოტის ზედაპირი შედგება ადვილად ან ძნელად დეფორმირებადი მასალისაგან, რომლის გათვალისწინებაც აუცილებელია ღვარცოფსაწინააღმდეგო ნაგებობების პროექტირებისას.
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3) „Гидравлический расчёт противоселевого сооружения с донной решеткой для
гашения кинетической энергии несвязного селевого потока с целью трансформации его
в обыкновенный наносонесущий поток“ („ღვარცოფსაწინააღმდეგო ფსკერული ტიპის
ცხაურიანი ნაგებობების ჰიდრავლიკური გაანგარიშება არაბმული ღვარცოფის მონატანდატვირთულ ნაკადად ტრანსფორმირებისათვის“) (თანაავტორობით; Ж. „Геориск“, N3, მოსკოვი, 10-14, რუსულ ენაზე).
რეკომენდებული ფსკერული ტიპის ცხაურიანი ნაგებობა საშუალებას იძლევა
მოხდეს არაბმული ღვარცოფის მონატანდატვირთულ ნაკადად ტრანსფორმირება.
მოყვანილი ჰიდრავლიკური გაანგარიშება ითვალისწინებს სხვადასხვა დახრის
მქონე ცხაურის შემთხვევებს დაძირულ და დაუძირავ პირობებში მისი ექსპლუატაციისას.
4) „Strategy of Irrigation Systems in Georgia” („საირიგაციო სისტემების განვითარების სტრატეგია საქართველოში“) (თანაავტორობით; WORLD SCIENCE (Multidisciplinazy Scientific Edition) N2 (30), vol.2 Felruazy 2018) 4-6, ინგლისურ ენაზე).
ჩამოყალიბებულია საქართველოში საირიგაციო სისტემების განვითარების
სტრატეგია 2025 წლამდე. იგი ითვალისწინებს სარწყავი ფართობების ზრდას 112 000
ჰა-მდე. ზრდა, ძირითადად, განხორციელდება არსებული თვითდინებითი საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაციის ხარჯზე. მას დაემატება ფართობები, რომელთა
მორწყვა მოხდება სატუმბი სადგურების ამუშავებით. გათვალისწინებულია წვეთური რწყვის გამოყენება, რომელიც სავარაუდოდ 2025 წლისათვის მიაღწევს მთლიანი სარწყავი ფართობების 10%-ს.
5) აკადემიის სტიპენდიატ ირმა ინაშვილთან თანაავტორობით. „Прогноз волнообразования в связных селевых потоках“ („ბმულ ღვარცოფულ ნაკადებში ტალღის
წარმოქმნის პროგნოზი“) (Труды международной научно-практической конференции:
„Анализ, прогноз и управление природными рисками с учётом глобального изменения
климата „ГЕОРИСК-2018“, ტ. I, 350-354, Российский университет дружбы народов,
მოსკოვი, რუსულ ენაზე).
დადგენილია, რომ ბმულ ღვარცოფებში ტალღის წარმოქმნის შემთხვევაში მისი
სიჩქარე სამჯერ აღემატება ნაკადის საშუალო სიჩქარეს. თავისუფალ ზედაპირზე
ტალღის ჩამოყალიბება დამოკიდებულია ნაკადის საშუალო და დინამიკურ სიჩქარეთა ჯამზე; დინამიკური სიჩქარე, თავის მხრივ, მოიცავს დაძვრის სიჩქარეს, რომლის სიდიდეც ღვარცოფულ მასაში ბმული წყლის პროცენტული შემადგენლობის
პროპორციულია. ღვარცოფსაწინააღმდეგო ნაგებობების პროექტირებისას აუცილებელია ტალღის როგორც ხაზოვანი, ასევე დინამიკური პარამეტრების გათვალისწინება.
6) „Обтекание связными селевыми потоками мостовых опор на конусе выноса
водотока“ („მდინარის გამოტანის კონუსზე ბმული ღვარცოფული ნაკადის ხიდის
ბურჯების გარსშემოვლა“) (თანაავტორობით; Труды международной научно-практической конференции «Анализ, прогноз и управление природными рисками с учётом
глобального изменения климата» ГЕОРИСК-2018, ტ. II, 38-43, Российский университет
дружбы народов, მოსკოვი, რუსულ ენაზე).
მდინარის გამოტანის კონუსზე ბმული ღვარცოფის მიერ ხიდის ბურჯების
გარშემოვლისას ადგილი აქვს ენერგიის ადგილობრივი ხასიათის დანაკარგს. რეკომენდებული მეთოდი საშუალებას იძლევა პირველი მიახლოებით განისაზღვროს
უგანზომილებო ადგილობრივი წინაღობის კოეფიციენტის რიცხვითი მნიშვნელობა.
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საანგარიშო პერიოდში აკად. ო. ნათიშვილი ხელმძღვანელობდა საქართველოს
ტექნიკური უნივერსიტეტის ც. მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის
სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში საბიუჯეტო პროექტს: „ღვარცოფების ტალღური
მოძრაობა. მთის მდინარეების კალაპოტის ეროზიული პროცესების პროგნოზირებისათვის მეთოდოლოგიის დამუშავება და მათი გამოყენება ახალი ტიპის ღვარცოფსაწინააღმდეგო ნაგებობების დასაპროექტებლად“.
იგი არის საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი და აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული ბუნებრივი კატასტროფების სამეცნიერო პრობლემების შემსწავლელი კომისიის ხელმძღვანელი.

აკადემიკოსი თენგიზ ურუშაძე

მონოგრაფიები
1) „Heavy Metals in the Soils of Georgia” („მძიმე მეტალები საქართველოს
ნიადაგებში“) (გამომცემლობა „ლამბერტი“, გერმანია, 106 გვ., ინგლისურ ენაზე).
პირველ თავში განხილულია საქართველოს ნიადაგები, მათ შორის, ნიადაგწარმომქმნელი ფაქტორები (რელიეფი, გეოლოგია, კლიმატი, მცენარეულობა), საქართველოს ნიადაგების გენეტიკური თავისებურებანი (წითელმიწა, ყვითელმიწა, ჭაობიანი,
ყვითელმიწა-ეწერი, ყვითელმიწა-ეწერი ლებიანი, ყვითელ-ყომრალი, ყომრალი, ყომრალ-შავი, კორდიან-კარბონატული, რუხი-ყავისფერი, მდელოს რუხი-ყავისფერი,
ყავისფერი, მდელოს-ყავისფერი, შავი, შავმიწა, მთა-ტყე-მდელოს, მთა-მდელოს, მთამდელოს შავმიწისებრი, ანდოსოლები, დამლაშებული, ალუვიური ნიადაგები. მეორე
თავში _ რესურსები და ნიადაგის დაბინძურება მძიმე მეტალებით, მათ შორის, ნიადაგების გლობალური და რეგიონული დაბინძურება, ნიადაგების დაბინძურების
ანთროპოგენური რესურსები, ნიადაგების დაბინძურების ბუნებრივი რესურსები.
მესამე თავში _ მძიმე მეტალები და მეტალოიდები ნიადაგებში, მათ შორის, ქრომი,
თუთია, არსენიუმი, სურმა, სელენიუმი, ტყვია, მერკურიუმი, ურანი. მეოთხე თავში _
საქართველოს ნიადაგების დაბინძურება მძიმე მეტალებით, მათ შორის, საერთო
მდგომარეობა, მძიმე მეტალების შემცველობა ევროკავშირის ქვეყნებში, საქართველოს ნიადაგებში მძიმე ლითონების შემცველობის მაჩვენებლები.
2) „The Red Book of Soils of Georgia“ („საქართველოს ნიადაგების წითელი წიგნი“) (გამომცემლობა „საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი“, 117 გვ., ქართულ და
ინგლისურ ენებზე).
პირველ თავში განხილულია საქართველოს ნიადაგების წითელი წიგნი და
მისი მნიშვნელობა. მეორე თავში _ საქართველოს წითელი წიგნის ძირითადი
ობიექტები, მათ შორის, უნიკალური/მემორიალური (ყავისფერი, მდელოს-ყავისფერი, ყვითელ-ყომრალი), იშვიათი (ტერა-როსა, ყომრალ-შავი, ანდოსოლები, მთამდელოს ჰუმუს-ილუვიური, ნეშომპალა-სულფატური); ეტალონური ნიადაგები
(წითელმიწები, ყვითელმიწები, ჭაობიანი, ყვითელმიწა-ეწერი, ყვითელმიწა-ეწერილებიანი, რუხი-ყავისფერი, მდელოს-რუხი-ყავისფერი, შავი, დამლაშებული, შავმიწები, კორდიან-კარბონატული, ყომრალი, მთა-ტყე-მდელოს, მთა-მდელოს, ალუვიური, პრიმიტიული ნიადაგები); მესამე თავში _ დეგრადაციის საკითხები, საქართველოს ნიადაგების წითელი ნუსხა.
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სტატიები
1) „About rationing of the heavy metals in soils of Georgia”, („მძიმე მეტალების შემცველობა საქართველოს ნიადაგებში“) (j. „Annals of Agrarian Science“, ტ. 16, №1, 1-6).
განხილულია საქართველოს ნიადაგებში მძიმე მეტალების შემცველობა,
ჩატარებულია ამ ნიადაგების მძიმე მეტალებით დაბინძურების შედარებითი დახასიათება ევროკავშირის ქვეყნებში. პირველად საქართველოს ნიადაგებისათვის
შემუშავებულია მძიმე მეტალების შემცველობის გრადაციები.
2) „Bacterial composition of different types of soils of Georgia” („ბაქტერიების
შემცველობა საქართველოს ნიადაგების სხვადასხვა ტიპში“) (j. „Annals of Agrarian
Science“, ტ. 16, №1, 17-21).
განხილულია ბაქტერიების ძირითადი ჯგუფები (Racillus, Pseudomonas, Rhodococcus) საქართველოს ნიადაგების სხვადასხვა ტიპებში.
3) „The Red Book of the Soils of Georgia” („საქართველოს ნიადაგების წითელი
წიგნი“) (j. „Annals of Agrarian Science“, ტ. 16, №3, 332-343).
განხილულია საქართველოს ნიადაგების წითელი წიგნის ძირითადი ჯგუფები,
მათ შორის, უნიკალური/მემორიალური (ყავისფერი, მდელოს-ყავისფერი, ყვითელყომრალი), იშვიათი (ტერა-როსა, ყომრალ-შავი, ანდოსოლები, მთა-მდელოს ჰუმუსილუვიური, ნეშომპალა-სულფატური); ეტალონური ნიადაგები (წითელმიწები,
ყვითელმიწები, ჭაობიანი, ყვითელმიწა-ეწერი, ყვითელმიწა-ეწერი-ლებიანი, რუხიყავისფერი, მდელოს-რუხი-ყავისფერი, შავი, დამლაშებული, შავმიწები, კორდიანკარბონატული, ყომრალი, მთა-ტყე-მდელოს, მთა-მდელოს, ალუვიური, პრიმიტიული ნიადაგები).
აკად. თ. ურუშაძემ მონაწილეობა მიიღო სამეცნიერო კონფერენციებში და
წარდგა მოხსენებებით:
_ „საქართველოს ნიადაგების წითელი წიგნი: პერსპექტივებიდან შედეგებამდე“
(ნიადაგმცოდნეობის მე-7 რესპუბლიკური კონფერენცია, თბილისი);
_ „საქართველოს ნიადაგების წითელი წიგნის შექმნა და გამოცემა“ (ნიადაგმცოდნეთა მსოფლიოს 21-ე კონგრესი, რიო-დე-ჟანეირო, ბრაზილია).
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომაზე
წარმოდგენილი იყო აკად. თ. ურუშაძის ინფორმაცია აკადემიის პრეზიდიუმთან
არსებული ეკოლოგიური უსაფრთხოების კომისიის მუშაობის შესახებ და კომისიის
განახლებული შემადგენლობა.
აკად. თ. ურუშაძე მონაწილეობდა:
ა) შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტებში:
1. „საქართველოს ნიადაგების ეროვნული ატლასის შექმნა“ (05-2015-05-2018 _
პროექტის ხელმძღვანელი);
2. „საქართველოს ნიადაგების წითელი წიგნის შექმნა და გამოცემა“ (11-2016-112018 _ თანახელმძღვანელი).
ბ) საზღვარგარეთის გრანტი.
ფოლკსვაგენის ფონდის (გერმანია) საერთაშორისო გრანტი „მთავარ კავკასიონზე, საქართველოს მიწის მდგრადი გამოყენების განვითარების სცენარი“ (მონაწილე
- 02-2015-02-2018).
ხელისუფლებაში წარდგენილი წინადადებები: _ პროექტები ქვეყნისთვის
აქტუალურ პრობლემებზე, მათ შორის, საქართველოში მეცნიერების განვითარების
საკითხებზე;
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_ წინადადება საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი
რესურსების კომიტეტში „საქართველოს ნიადაგების წითელი ნუსხის“ მიღების შესახებ.
აღნიშნულმა წინადადებამ მიიღო სრული მხარდაჭერა და პარლამენტის
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მიმართვის საფუძველზე საქართველოს
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ მზადდება სათანადო
წინადადება საქართველოს მთავრობაში „საქართველოს ნიადაგების წითელი ნუსხის“
დამტკიცების შესახებ.
აკად. თ. ურუშაძე არის:
საერთაშორისო ჟურნალის „Annals of Agrarian Science“ („აგრარული მეცნიერების მაცნე“) მთავარი რედაქტორი; საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის
მოამბის, ჟურნალების „ქიმიისა და გარემოსდაცვითი კვლევები“ (ინდოეთი), „არქივი
აგრონომიასა და ნიადაგმცოდნეობაში“ (გერმანია), „ჩილეს ჟურნალი სოფლის მეურნეობაში“ (ჩილე) რედკოლეგიის წევრი; საქართველოს ნიადაგმცოდნეთა საზოგადოების პრეზიდენტი, არასამთავრობო ორგანიზაციის „ძელქვას“ პრეზიდენტი;
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ეკოლოგიური უსაფრთხოების
კომისიის თავმჯდომარე; იუნესკოს „ადამიანის და ბიოსფეროს“ საქართველოს კომიტეტის თავმჯდომარე, ინოვაციებისა და მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრთან არსებული კომისიის წევრი. ნიადაგმცოდნეთა მსოფლიოს 21-ე კონგრესზე (რიო-დე-ჟანეირო, ბრაზილია) ფარული კენჭისყრით არჩეულია საერთაშორისო ნიადაგმცოდნეობის საზოგადოების საპატიო წევრად.
აკად. თ. ურუშაძე საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში კითხულობდა
ლექციებს საგანში „ნიადაგმცოდნეობა“; მომზადებული ჰყავს 2 მაგისტრი, რომლებმაც წარმატებით დაიცვეს სამაგისტრო ნაშრომები.

აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი ალექსანდრე დიდებულიძე

სტატიები

1) „Explaining conflicts on common village pastures – Comparative analysis of
property rights in Azerbaijan and Georgia“ („სოფლების მიმდებარე საერთო საძოვრებზე
კონფლიქტების მიზეზები _ აზერბაიჯანსა და საქართველოში საკუთრების უფლების
შედარებითი ანალიზი“) (თანაავტორობით; „Society and Natural Resources”, დიდი
ბრიტანეთი, 14 გვ., ინგლისურ ენაზე, რომელიც ელექტრონული ფორმით დევს
მისამართზე:
https://www.iasc2017.org/wp-content/uploads/2017/09/8B_Neudert-et-al.pdf).
სოფლების მიმდებარე ბუნებრივი საძოვრები და სათიბები კვლავაც რჩება
მნიშვნელოვანი, მაგრამ, ამავე დროს, კონფლიქტების გამომწვევ რესურსად, სოფლად
იმ მცირე მეწარმეებისთვის, რომლებიც სამხრეთ კავკასიაში დასაქმებულნი არიან
როგორც გადასარეკი (მომთაბარე), ასევე სტაციონარული მეცხოველეობით. საკუთრების უფლებათა დაცვის არსებული სამართლებრივი დოკუმენტების ანალიზის
საფუძველზე ჩატარდა საერთო საძოვრების რაციონალურ მართვაში დაინტერესებულ მხარეთა იდენტიფიცირება და კონფლიქტების შესაძლო წყაროების დადგენა
აზერბაიჯანისა და საქართველოს მთიანი ზონის სამ-სამი დამახასიათებელი სოფლისთვის. ნაჩვენებია, რომ ადგილებზე კოლექტიური გადაწყვეტილებების მიღება

140

აზერბაიჯანში ხორციელდება, ძირითადად, ქვეყნისა და რეგიონული დაწესებულებების მიერ, მაშინ, როდესაც საქართველოში საძოვრების პრივატიზების პროცესის
დაყოვნებამ გამოიწვია ამ მართვის იურიდიული საფუძვლის არარსებობა. ამის
მიუხედავად, სოფლად მაცხოვრებლები თვითონ ადგენენ საძოვრების შიდა მენეჯმენტის წესებს, კერძოდ, პირუტყვის დასაშვებ რაოდენობას და ძოვების ნორმებს,
აგრეთვე, ნაკვეთმორიგეობის მიმდევრობას და საძოვრების გაუმჯობესების ღონისძიებებს.
2) „Investigation of Ecological Purity of Village Pastures in Kakheti Region Based on
the Analysis of Toxic Metals in Grass“ („კახეთის სოფლების საძოვრების ეკოლოგიური
მდგომარეობის შესწავლა ბალახში ტოქსიკური ლითონების ანალიზის საფუძველზე“) (თანაავტორობით; j. „Annals of Agrarian Science“, ტ. 16, №3, 3 გვ., ინგლისურ
ენაზე).
სამუშაო ეძღვნება კახეთის ცენტრალურ ნაწილში საძოვრების ეკოლოგიური
მდგომარეობის დადგენას. გამოკვლევები ჩატარდა ახმეტის, საგარეჯოსა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტების სოფლების მიმდებარედ არსებული საძოვრებიდან
სხვადასხვა ფენოლოგიურ ეტაპზე არსებულ ბალახზე. ბალახში მძიმე ლითონების
(სპილენძი, ტყვია, კადმიუმი და თუთია) შემცველობა დადგინდა დიფერენციალური
პულსური პოლაროგრაფიული მეთოდით. მიღებულ შედეგებზე დაყრდნობით
დადგენილია, რომ ზემოთ აღნიშნული მუნიციპალიტეტების მიერ შეგროვებულ
ბალახებში მძიმე ლითონების კონცენტრაცია სრულად შეესაბამება საერთაშორისო
სტანდარტებს და არ უნდა აღემატებოდეს დასაშვებ ზღვრებს, რაც მკაფიოდ
მიუთითებს მიწის და, მთლიანად, ეკოლოგიურ სისუფთავეზე რეგიონში, ზოგადად.
აკად. წევრ-კორ. ა. დიდებულიძემ მონაწილეობა მიიღო:
_ კავკასიის რძის მეორე კონგრესში (თბილისი);
_ გეოინფორმაციული სისტემებისა და დისტანციური ზონდირების მომხმარებელთა XIX საერთაშორისო კონფერენციაში (თბილისი).
იგი იყო გერმანიის ფოლკსვაგენის ფონდის მიერ დაფინანსებული დასრულებული თემის _ „საერთო სასოფლო საძოვრების კოლექტიური გამოყენება და კონფლიქტები აზერბაიჯანში და საქართველოში. შემთხვევების შედარებითი კვლევა“ _
ხელმძღვანელი და შემსრულებელი (2015-2018); პროექტის შესრულებაში მონაწილეობდნენ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, გერმანიის გრაიფსვალდის
უნივერსიტეტი და აზერბაიჯანის განჯის სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი, მათ
შორის ფინანსდება სამი, აქედან მისი ხელმძღვანელობით ორი დოქტორანტის
მომზადება.
აკად წევრ-კორ. ა. დიდებულიძეს მიენიჭა საქართველოს სოფლის მეურნეობის
აკადემიის პრემია საუკეთესო სახელმძღვანელოსთვის, აგრეთვე, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის საპატიო სიგელი ინოვაციებისა და მაღალი
ტენოლოგიების სფეროში მიღწევებისთვის.
აკად. წევრ-კორ. ა. დიდებულიძე სისტემატურად თანამშრომლობს და აქვეყნებს ერთობლივ შრომებს გერმანიის გრაიფსვალდის უნივერსიტეტის პროფესორ
ფოლკერ ბეკმანთან.
იგი აკადემიის პრეზიდიუმის დავალებით ორჯერ გამოვიდა საზოგადოებრივი
რადიოთი გადაცემაში „აკადემიური სივრცე“ სამეცნიერო ინოვაციებზე და აკადემიის
ინოვაციური საქმიანობის საკითხებზე.
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აკადემიის პრეზიდიუმის დავალებით აკად. წევრ-კორ. ა. დიდებულიძე შოთა
რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში მონაწილეობდა ევროკავშირის ექსპერტებთან თემატურ სამუშაო შეხვედრებში თემაზე: „მეცნიერების სფეროში
მდგომარეობის გაუმჯობესება“, რის საფუძველზე აკადემიის პოზიციების დასაცავად
მომზადდა ორი წერილი ხელისუფლების ორგანოებში, აგრეთვე, აკადემიის მხრიდან
მონაწილეობდა „კლარივაიტ ანალიტიკთან“ (Clarivate Analytics) გაფორმებული ხელშეკრულებით შექმნილი კონსორციუმის მუშაობაში და სამომავლო სტრატეგიის
შემუშავების მიზნით გამართულ შეხვედრებში.
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს დავალების საფუძველზე აკად. წევრ-კორ. ა. დიდებულიძემ შეასრულა ამბროლაურის
მუნიციპალიტეტის, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფ. ველისციხისა და ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჭერემის სივრცით-ტერიტორიული განვითარების
პროექტების (სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის) სარეკომენდაციო ნაწილი.
იგი მონაწილეობდა პარლამენტის ფრაქციის _ „ქართული ოცნება _ სოციალ
დემოკრატები“ _ მიერ ქვეყნის განვითარების სახელმწიფო პოლიტიკის თაობაზე
მოწყობილ სამ კონფერენციაში.
აკად. წევრ-კორ. ა. დიდებულიძე მონაწილეობდა აკადემიის ინოვაციებისა და
მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრის მუშაობაში როგორც სწავლული მდივანი, ორგანიზება გაუწია ცენტრის რვა სხდომის ჩატარებას. იგი არის აკადემიის ეკოლოგიური
უსაფრთხოების კომისიის წევრი.
აკად. წევრ-კორ. ა. დიდებულიძე როგორც კონსულტანტი მონაწილეობდა
ენციკლოპედიის _ „საქართველო“ _ მე-4 ტომის მომზადებაში.
იგი როგორც საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
ნამდვილი წევრი, მონაწილეობდა ამ აკადემიის ღონისძიებებში და აგრარული
ინოვაციების კომისის ჩამოყალიბებაში როგორც მისი თავმჯდომარე.
აკად. წევრ-კორ. ა. დიდებულიძე არის საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მოწვეული საკონტრაქტო პროფესორი. მაგისტრანტებისათვის კითხულობდა
საგანს: „ბიომეცნიერებების საკანონმდებლო, კომერციული და ეთიკური პრინციპები
და უფლება ინტელექტუალურ საკუთრებაზე“, იყო ამავე უნივერსიტეტის საინჟინრო
სადოქტორო საბჭოს წევრი და ორი დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი, იყო
საქართველოს სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს სასოფლოსამეურნეო პროდუქტების გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტის საგრანტო კომიტეტის წევრი, არის საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის
„Annals of Agrarian Science“ სარედაქციო კოლეგიის წევრი, საანგარიშო წელს იყო 5
სამუშაოს რეცენზენტი.

აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი ვანო პაპუნიძე

სახელმძღვანელო
„ზოგიერთი გემოკვებითი პროდუქტისა და პროდუქციის (ჩაი, ყავა, კაკაო,
შოკოლადი, თაფლი) წარმოების შესახებ“ (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ქუთაისი, 226 გვ.).
ახალ ეკონომიკურ ურთიერთობაზე გადასვლამ დღის წესრიგში დააყენა საერთაშორისო გამოცდილებისა და ქვეყანაში არსებული პოტენციალის გამოყენებით
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წარმოების ფუნქციური მექანიზმისა და პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ამაღლება. უკანასკნელ დროს როგორც შიდა მოხმარებისათვის, ასევე, საექსპორტო
მიზნებისათვის სულ უფრო იზრდება მოთხოვნილება მაღალხარისხოვან გემოკვებით პროდუქტებზე.
გემოკვებითი პროდუქტების ბიოლოგიური და სამომხმარებლო ღირსების
ამაღლების, ნედლეული რესურსების რაციონალური გამოყენებისა და ფართო ფიზიოლოგიური სპექტრის ახალი პროდუქციის შექმნის პრობლემები დღეისათვის იძენს
პირველხარისხოვან მნიშვნელობას.
ენციკლოპედიური ხასიათის ამ ნაშრომში განხილულია უკანასკნელ წლებში,
ჩვენს ქვეყანაში და უცხოეთში, ზოგიერთი გემოკვებითი პროდუქტიდან (ჩაი, ყავა,
კაკაო, შოკოლადი, თაფლი) მრავალმხრივ შესწავლილი და უახლესი გადამუშავების
ტექნოლოგიური მიღწევებით მიღებული ახალი პროდუქციის წარმოების საკითხები.
წიგნში მოტანილია ხილის, ბოსტნეული და მარცვლოვანი კულტურების, ასევე,
ბუნებაში ველურად გავრცელებული სამკურნალო მცენარეული ნედლეულიდან
მიღებული სასმელებისა და მაღალი კვებითი თვისებების მქონე პროდუქტების
დამზადებისა და გამოყენების მეთოდები.
წიგნი განკუთვნილია დამხმარე სახელმძღვანელოდ აგრარული მეცნიერების,
კვების მრეწველობის, ფარმაკოლოგიისა და მონათესავე მიმართულების უმაღლესი
სასწავლებლების ყველა საფეხურის (ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის, დოქტორანტურის) სტუდენტებისთვის.

სტატიები
1) „საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო სუბტროპიკულ სარტყელში აღმოსავლეთ აზიის, ჩრდილოეთ ამერიკისა და სამხრეთ ნახევარსფეროს მცენარეთა ინტროდუქციის შედეგები“ (საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აჭარის
ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონული სამეცნიერო ცენტრის ჟურნალი, ტ. 3, 4965).
მრავალწლიანი კვლევის შედეგად მიღებული მასალებიდან ირკვევა, რომ
აღმოსავლეთ აზიის მცენარეებს ახასიათებთ თითქმის უწყვეტი ზრდის პერიოდი
მოკლე ინტერვალებით, მკაცრი სეზონური განვითარების რიტმი, რომელიც დამახასიათებელია დედამიწის ზოგიერთი განედის მცენარეებისათვის. განსხვავებულია
მათი გენერაციული ორგანოების განვითარების ვადები და რიტმი. ჩრდილოეთამერიკული მერქნიანი მცენარეები, თავისი წარმოშობის ისტორიით, ახლოს არიან
როგორც ევროპულ, ასევე აღმოსავლეთ აზიის ზომიერი და სუბტროპიკული ზონის
ელემენტებთან, რომელთა უმრავლესობა აჭარის სანაპიროზე საკმაოდ კარგად
გრძნობს თავს. ამრიგად, ინტროდუცირებული ჩრდილოამერიკული მერქნიანი მცენარეების სეზონური განვითარების რიტმი დიდად არ განსხვავდება მათ სამშობლოში
განვითარების რიტმისგან, თუმცა ზოგიერთი მცირე გადახრებითაც ხასიათდება.
წარმოდგენილია აღმოსავლეთ აზიის, ჩრდილოეთ ამერიკისა და სამხრეთ
ნახევარსფეროს (ავსტრალია, ახალი ზელანდია, სამხრეთ ამერიკა) დასავლეთ
საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო ზონაში ინტროდუცირებულ მერქნიან მცენარეთა გავრცელების ისტორიული და ფლორისტული ანალიზი, მათი ფიზიკურეკოლოგიური თავისებურებები, აჭარის ზღვის სანაპირო ზონაში ზრდა-განვითარების რიტმისა და პერსპექტიულ სახეობათა შერჩევის საკითხები.
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2) „დასავლეთ საქართველოს სუბტროპიკულ ზონაში მექსიკისა და ხმელთაშუა
ზღვის ინტროდუცირებულ მერქნიან მცენარეთა ზრდისა და განვითარების რიტმი“
(საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე, ტ. 12, #4, 87-91, ინგლისურ ენაზე).
განხილულია მექსიკისა და ხმელთაშუა ზღვის სხვადასხვა ფლორისტულ
რეგიონში ბუნებრივი წარმოშობის მცენარეთა კლიმატური, ეკოლოგიურ-გეოგრაფიული პირობების, ახალ გარემოში მათი გამოცდის, ანუ მცენარეთა ინტროდუქციის
განვითარების თეორიის აქტუალური საკითხები. შესწავლილია ბათუმის ბოტანიკურ
ბაღში ინტროდუცირებულ მექსიკისა და ხმელთაშუა ზღვის მცენარეთა გავრცელების
ისტორიული და ფლორისტული ანალიზი, მათი ფიზიკურ-ეკოლოგიური თავისებურებები, აჭარის ზღვის სანაპირო ზონაში ზრდა-განვითარების რიტმისა და პერსპექტიულ სახეობათა შერჩევის საკითხები.
ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში ინტროდუცირებული მექსიკური მერქნიანი მცენარეების უმეტესი ნაწილის ბუნებრივი გავრცელების არეალი მექსიკის მაღალმთიანი
ზონაა. მათი დიდი ნაწილი ბაღის დაარსების პირველ წლებში იქნა შემოტანილი.
ინტროდუცირებული მექსიკური მერქნიანი მცენარეები ჩვენს პირობებში
ზრდის რიტმის მიხედვით სამ ჯგუფად იყოფა:
პირველ ჯგუფში შედის მცენარეები, რომელთა ზრდა ზაფხულში ან სექტემბრის დასაწყისში მთავრდება, ასეთებია: pinus montezumae, p.patula, Cupresus guadalupensis, C.Lusitanica და სხვა. მეორე ჯგუფში _ მცენარეები, რომლებიც თითქმის შუა
შემოდგომამდე აგრძელებენ ზრდას _ Taxodium mucronatum, Persea gratissima და სხვა,
ხოლო, მესამე ჯგუფს მიეკუთვნება მცენარეები, რომლებსაც ხანგრძლივი ვეგეტაცია
ახასიათებთ და ნოემბერ-დეკემბერში ზრდას წყვეტენ. ასეთ მცენარეებს მიეკუთვნება:
Cestrum elegans, Eupatorium micranthum და სხვა.
მექსიკური მცენარეების უმრავლესობა თითქმის ყოველწლიურად თესლმსხმოიარობს, მაგრამ მათი აღმოცენების უნარი დაბალია, ზოგიერთი მათგანი
თვითგანახლების უნარს ამჟღავნებს. ხმელთაშუა ზღვის რეგიონებიდან ინტროდუცირებული მცენარეების უმეტესი ნაწილი ჩვენი კლიმატური პირობების შესაბამისად
ვითარდება, ზოგიერთი მცირე გადახრით გამოირჩევა და გააჩნია ზრდის რიტმის
შემდეგი პერიოდები: ზრდის ერთი პერიოდი _ Pinus pinaster, P.pinea, Cedrus atlantica,
Abies pinsapo, A.cephalonica და სხვა; ზრდის ორი პერიოდი _ Chamaerops humilis,
Quercus ilex, Q. occidentalis და სხვა; ზრდის სამი პერიოდი _ Arbutus unedo, Ulex
eupopaea, Viburnum inus, Cytisus scoparius, Olea europaea, Myrtus communis, Nerium
oleandez და სხვა.
აკად. წევრ-კორ. ვ. პაპუნიძის 2018 წელს გაწეული სამეცნიერო-საორგანიზაციო
საქმიანობა მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს:
_ სამეცნიერო-კვლევითი, საპროექტო და დანერგვითი სამუშაოების განხორციელება, მეცნიერულად დასაბუთებული რეკომენდაციებისა და წინადადებების
შემუშავება;
_ საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება;
_ ხელისუფლების აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ადგილობრივ თვითმმართველობასა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და სხვა სუბიექტებთან
ერთობლივ სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური მიმართულების გადაწყვე-
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ტილების მომზადება-განხორციელებაში ჩართულობა; აკადემიის აჭარის რეგიონული სამეცნიერო ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ორგანიზაციული საკითხების გადაწყვეტა და სხვა.
აკად. წევრ-კორ. ვ. პაპუნიძე მონაწილეობდა მეწარმეობის განვითარების ხელშემწყობი ფონდის პროექტებში. მის მიერ გაწეული მეთოდური მითითებითა და
რეკომენდაციებით ფონდის აჭარის ფილიალისა და მასში შემავალი მუნიციპალური
წარმომადგენლობის ერთობლივი მონაწილეობით, ცალკეული დარგების მიხედვით,
მეწარმეობის დაწყებისა და განვითარების მსურველთათვის მოამზადა მონაცემთა
ბაზა. იგი ითვალისწინებს რეგიონის მუნიციპალიტეტების სოციალურ-ეკონომიკური
განვითარების გეგმების შედგენას, წარმოდგენილი ბიზნეს-პროექტების (რომელთა
რაოდენობა 3000-ს აღემატება) დაფინანსებისათვის შიდა და უცხოელი ინვესტორების მონაწილეობით საჭირო საინვესტიციო წყაროების მოზიდვა-მიწოდებას. მასში
ჩართული არიან, აგრეთვე, ტერიტორიული ერთეულების დეპუტატები.
აკად. წევრ-კორ. ვ. პაპუნიძე ხელმძღვანელობდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და ა(ა)იპ _ „აგროსერვისის“ მიერ
ორგანიზებულ კოლხური ბზის მავნებელ-დაავადებათა შედეგად გადაშენების
საშიშროებისგან თავის აცილების, ბუნებრივ პირობებში მისი აღდგენისა და არეალის
გაფართოების მიზნით მავნებელ-დაავადებებთან ბრძოლის თანამედროვე ტექნოლოგიის გამოყენების, სპეციალური სანერგეების მოწყობის, მაღალხარისხოვანი სტანდარტული სარგავი მასალის გამოყვანისა და კულტურაში გაშენების აგროტექნიკისა
და ტექნოლოგიური კომპლექსური პროცესების სწავლება-კონსულტირების საქმიანობას.
აკად. წევრ-კორ. ვ. პაპუნიძე აჭარის მთიანეთში (სუბალპურ ზონაში) ტყის
ზედა საზღვრის დაბლა დაწევის ტენდენციის შეჩერებისა და ტყის ზედა საზღვრის
მაღლა აწევის მიზნით ჩატარებული კვლევებით მიღებული შედეგების გათვალისწინებით, ტყის მეურნეობის მუშაკებთან ერთად, განაგრძობდა დანერგვით სამუშაოებს.
იგი იყო შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ განხორციელებული საკონკურსო საგრანტო პროექტის _ „აჭარის ტერიტორიაზე სამთო
ტურისტული, საკურორტო და ჰიდროენერგეტიკული ობიექტების ტერიტორიაზე
პოტენციურად ზვავ- და მეწყერსაშიში უბნების ტყის დაცვითი ფუნქციების შესწავლა
და მოსალოდნელი ბუნებრივი კატასტროფების თავიდან აცილების პრევენციული
და ინოვაციური კომპლექსური ღონისძიებების შემუშავება“ _ ავტორი და ხელმძღვანელი.
აკად. წევრ-კორ. ვ. პაპუნიძის ხელმძღვანელობით და უშუალო მონაწილეობით
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2008 წლის ომის დროს ხანძრებისგან განადგურებული ტყის უბნებში დაირგო ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სანერგეში გამოყვანილი 1500-ზე მეტი აღმოსავლეთის ნაძვის, კავკასიური
(კაუჭა) ფიჭვისა და იმერული მუხის სტანდარტული ნერგები.
აკად. წევრ-კორ. ვ. პაპუნიძე არჩეულ იქნა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საკონსულტაციო სათათბირო ორგანოს (მრჩეველთა საბჭო) წევრად. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გადაეცა ვ. პაპუნიძის
მიერ მომზადებული მეცნიერულად დასაბუთებული პროექტი _ „საქართველოს
აგროსამრეწველო კომპლექსის სისტემაში შრომითი რესურსებისა და საწარმოო
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ფაქტორების გამოყენების მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის ძირითადი მიმართულებები საბაზრო ურთიერთობების პირობებში“.
აკად. წევრ-კორ. ვ. პაპუნიძე, როგორც ხელმძღვანელი და პასუხისმგებელი
შემსრულებელი, აგრძელებდა მუშაობას ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის საბიუჯეტო თემაზე _ „დასავლეთ საქართველოს ბუნებრივი ზონების ნიადაგების აგროსაწარმოო დახასიათება მათი ტყის კულტურების ათვისების
მიზნით“.
აკად. წევრ-კორ. ვ. პაპუნიძე არის თანაშემსრულებელი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების
სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის სასოფლო-სამეურნეო ნედლეულის წარმოებისა და ტექნოლოგიური გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების 2018-2022 წწ. ორ
სამეცნიერო-კვლევით თემაში.
აკად. წევრ-კორ. ვ. პაპუნიძე განაგრძობდა მუშაობას როგორც საქართველოს
მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონული სამეცნიერო ცენტრის, აფხაზეთის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიისა და
„სოროპტიმისტ ინტერნაციონალისტთა“ კლუბის _ „ბათუმის“ ერთობლივი პროექტის _ „ქართველთა და აფხაზთა შერიგების, საუკუნოვანი ძმობისა და ურთიერთობის
აღდგენაში სახალხო დიპლომატიის კუთხით განხორციელებული ღონისძიებების
მომზადებასა და მის განხორციელებაში“ _ ხელმძღვანელი. აჭარისა და აფხაზეთის
მთავრობისა და უმაღლესი საბჭოს, ქალაქ ბათუმის მერიის უშუალო მონაწილეობითა
და ფინანსური უზრუნველყოფით მოეწყო აღნიშნულ პროექტზე მუშაობის 10
წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო შეხვედრა. ქ. ბათუმის მუსიკალურ ცენტრში გაიმართა აჭარაში მცხოვრები ქართულ-აფხაზური ოჯახებისა და აფხაზეთიდან მოწვეული სტუმრების საზეიმო შეხვედრა მხატვრული ფილმ-კომპოზიციების ჩვენებით. ღონისძიებებს თან ახლდა ცნობილი აფხაზი მხატვრებისა და მწერლების შემოქმედებითი ნამუშევრების გამოფენა.
აკად. წევრ-კორ. ვ. პაპუნიძე განაგრძობდა მუშაობას საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონული
სამეცნიერო ცენტრის ხელმძღვანელის, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის პროფესორის, უნივერსიტეტის ტექნოლოგიური ფაკულტეტის აგროეკოლოგიისა და სატყეო საქმის დეპარტამენტის და სატყეო საქმის მიმართულების
ხელმძღვანელის თანამდებობაზე.
იგი ხელმძღვანელობს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონული
სამეცნიერო ცენტრის ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიას (2018 წელს გამოიცა მე-3
ნომერი).

აკადემიის სტიპენდიატი ირმა ინაშვილი
ი. ინაშვილი არის ტექნ. მეცნ. კანდ., საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესორი.

მონოგრაფიები
1) „ნიადაგების ეროზიის პროგნოზირება სარწყავ მიწათმოქმედებაში“ (თანაავტორობით; საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 210 გვ.).
განხილულია ნიადაგ-გრუნტების წყლისმიერი ეროზიის განმაპირობებელი
ძირითადი ფაქტორები; ნიადაგ-გრუნტებში ფიზიკურ-ქიმიური მიკროპროცესების
146

გავლენა ეროზიაზე; ფილტრაციულ-კაპილარულ კანონზომიერებათა ჰიდროფიზიკური მახასიათებლები; თვითგარეცხვადი კალაპოტების ზღვრული წონასწორობის ჰიდრომექანიკური მოდელები; ბმული გრუნტის ზღვრული წონასწორობის
მექანიკური მოდელი ჰიდროფიზიკური ფაქტორის გათვალისწინებით; ტურბულენტურ ნაკადში სიმღვრივის კონცენტრაციის გავლენა სიჩქარის განაწილების ეპიურაზე; ზედაპირული ჩამონადენის ჰიდრავლიკური რეჟიმის როლი ნიადაგ-გრუნტების ეროზიულ კანონზომიერებათა ფორმირებაში; ბუნებრივი კალაპოტების
წყლისმიერი ეროზიული პროცესების საველე და ლაბორატორიული კვლევები.
მონოგრაფიის ბოლოს მოცემულია ტექნიკური ტერმინოლოგია რუსულ, ქართულ და
ინგლისურ ენებზე.
2) აკად. ო. ნათიშვილთან თანაავტორობით. „Прикладные задачи динамики
связных селевых потоков“ („ბმული ღვარცოფული ნაკადების დინამიკის გამოყენებითი ამოცანები“) (ООО „Научтехлитиздат“, მოსკოვი, რუსულ ენაზე, 141 გვ.) (ანოტაცია იხ. გვ. 136).

სახელმძღვანელო

„სამელიორაციო სატუმბი სადგურები“ (თანაავტორობით; საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 200 გვ.).
განხილულია სამელიორაციო სატუმბი სადგურების დაპროექტების პრინციპები, სატუმბი სადგურების შემადგენლობაში შემავალი ნაგებობების კონსტრუირებისა და გაანგარიშების მუშა ტუმბოების შერჩევის საკითხები, სატუმბი სადგურების მუშაობის რეჟიმის, ტუმბოებისა და ქსელის ერთობლივი მუშაობისა და
სარეჟიმო წერტილის განსაზღვრა; მოცემულია სატუმბი სადგურის ტექნიკურ-ეკონომიკური გაანგარიშების მეთოდიკა გამსხვილებული ნორმებით.

სტატიები

1) აკად. ო. ნათიშვილთან თანაავტორობით. „Ударное воздействие структурного селевого потока на поперечное сооружение“ („სტრუქტურული ღვარცოფული
ნაკადის დარტყმის ძალის განსაზღვრა განივ შემაკავებელ ნაგებობებზე“) (Ж. „Гидротехническое строительство“, №2, მოსკოვი, რუსულ ენაზე, 46-48) (ანოტაცია იხ. გვ.
136).
2) აკად. ო. ნათიშვილთან თანაავტორობით. „Прогноз волнообразования в
связных селевых потоках“ („ბმულ ღვარცოფულ ნაკადებში ტალღის წარმოქმნის
პროგნოზი“) (Труды международной научно-практической конференции: „Анализ,
прогноз и управление природными рисками с учётом глобального изменения климата
„ГЕОРИСК-2018“ (Российский университет дружбы народов, ტ. I, 350-454, მოსკოვი,
რუსულ ენაზე) (ანოტაცია იხ. გვ. 137).
3) „Debris flow channel processes and determination of the Lateral compression ratio“
(„ღვარცოფული ნაკადების კალაპოტური პროცესები და გვერდითი კუმშვის კოეფიციენტის განსაზღვრა“) (Debris Flows: Disasters, Risk, Forecast, Protection ISBN, თბილისი, გამომცემლობა „უნივერსალი“, 7 გვ.).
ღვარცოფული კალაპოტები ხასიათდება ტრანზიტულ ნაკადზე ზემოქმედების
მთელი რიგი თავისებურებებით. პრობლემა რთულდება და ხდება უფრო ინტენსიური, როდესაც ღვარცოფული ნაკადის რეგულირება ხორციელდება საინჟინრო
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მეთოდებით, კერძოდ, ღვარცოფული ნაკადის რეგულირება განივი ნაგებობებით
იწვევს ნაკადის დეფორმაციას და ტალღური მოძრაობის წარმოშობას. ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ტრანზიტული ნაკადის მდგრადობის შესწავლის დროს განსაკუთრებულ ყურადღებას თხოულობს კალაპოტური პროცესების სტაბილურობა და
კალაპოტის დეფორმაცია. ღვარცოფული ნაკადის მდგრადობისა და გვერდითი
კუმშვის პროგნოზირების მიზნით, რეოლოგიური მაახასიათებლების გათვალისწინებით მიღებულია სელური ნაკადის სიღრმის ტალღის სიღრმესთან ფარდობის
საანგარიშო მოდელი და ნაკადის გვერდითი კუმშვის განტოლება.
4) „Origin and classification of debris flows“ („ღვარცოფების წარმოშობის კლასიფიკაცია“) (თანაავტორობით; კონფერენციის _ „ღვარცოფები: რისკი, პროგნოზი და
დაცვა“ _ მასალები, თბილისი, გამომცემლობა „უნივერსალი“, 4 გვ.).
განხილულია ღვარცოფული ნაკადების ფორმირებისა და გავრცელების პრობლემა; მოცემულია კლასიფიკაცია შემდეგი პარამეტრების მიხედვით: გრანულომეტრიული შემადგენლობა, სიხშირე, წყლის შემცველობა, მყარი მასა, ნაკადის ნაწილაკები, ძირითადი ნაკადის ფორმირების ფაქტორები და სხვ.
5) „ჩამდინარე წყლებში კონსოლიდირებული ნაწილაკების დალექვის კანონზომიერებები“ (თანაავტორობით; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, №2(508), საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 7 გვ.).
განხილულია დისპერსიული სისტემის ისეთი უმნიშვნელოვანესი მახასიათებლები, როგორიცაა შეწონილი ნაწილაკების მოცულობითი, მასური და რაოდენობრივი კონცენტრაციები და მათ შორის დამოკიდებულება. აღწერილია ჩამდინარე წყლების ნაწილაკების ერთობლიობის (ღრუბლის) სედიმენტაციის რეჟიმები
მონოდისპერსიული სისტემის ელემენტარული ნაწილაკების დიამეტრის გათვალისწინებით. აგებული და გაანალიზებულია ღრუბლის ნაწილაკებს შორის მანძილისა და
მოცულობითი კონცენტრაციის დამოკიდებულების გრაფიკი. ფოროვანი და შეუღწევადი ღრუბლების წინაღობის ძალების გათანაბრების პირობიდან გამომდინარე,
მიღებულია ნაწილაკების ზღვრული კონცენტრაციის ამსახველი განტოლება. განხილულია კერძო შემთხვევა, რომლის დროსაც შეწონილ ნაწილაკთა გარსშემოდენა
ხდება ლამინარულად და მიღებულია ზღვრული კონცენტრაციის განმსაზღვრელი
განტოლება სტოქსის რეჟიმისათვის.
ტექნ. მეცნ. კანდ. ი. ინაშვილმა მონაწილეობა მიიღო კონფერენციებში:
_ მე-5 საერთაშორისო კონფერენცია _ „ღვარცოფები, კატასტროფები, რისკი,
პროგნოზი, დაცვა“ (თბილისი);
_ „გეორისკი - 2018“ (მოსკოვი, რუსეთი).
იგი მონაწილეობდა საერთაშორისო გრანტის შესრულებაში:
_ ავსტრიის სააგენტო საერთაშორისო თანამშრომლობისათვის განათლებასა
და კვლევაში (საერთაშორისო საგრანტო პროექტი №135 (OeAD-GmbH) _ „აკადემიური თანამშრომლობა შესაძლებლობების გაზრდისთვის გარემოსდაცვით სწავლებაში“ (2017-2020) (პროექტის კოორდინატორი).
ტექნ. მეცნ. კანდ. ი. ინაშვილი თანამშრომლობს:
_ ვენის ბუნებრივი რესურსებისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების უნივერსიტეტთან (BOKU) (ვენა, ავსტრია);
_ საერთაშორისო მართვის ცენტრთან გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტთან (კრემსი, ავსტრია);
_ სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტთან (სან დიეგო, კალიფორნია, აშშ);
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_ აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან (ამესი, აიოვა, აშშ);
_ იუნესკოს (UNESCO) დელფტის წყლის რესურსების მართვის საერთაშორისო
ინსტიტუტთან (დელფტი, ნიდერლანდების სამეფო);
_ სომხეთის ეროვნულ აგრარულ უნივერსიტეტთან (ერევანი, სომხეთი);
_ ხაჩატურ აბოვიანის სახელობის სომხეთის სახელმწიფო პედაგოგიურ უნივერსიტეტთან (ერევანი, სომხეთი).
იგი არის:
_ ტექნ. მეცნ. კანდ., საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი,
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი;
_ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ექსპერტი, აკადემიაში
წარმოდგენილი საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების სამეცნიერო საქმიანობის წლიური ანგარიშების შესაფასებლად;
_ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის ექსპერტი, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული
ცენტრი;
_ საქართველოს ტექნიკური უნივერისტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის სათათბიროს წევრი;
_ საქართველოს ტექნიკური უნივერისტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი, ფაკულტეტის საბჭოს წევრი;
_ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სასოფლოსამეურნეო ჰიდროტექნიკური მელიორაციის დარგობრივი ჯგუფის წევრი.
განყოფილების წევრებმა 2018 წელს გამოაქვეყნეს 25 სამეცნიერო სტატია, მათ
შორის 10 საზღვარგარეთ, 4 მონოგრაფია, მათ შორის, 2 საზღვარგარეთ, 8 წიგნი მათ
შორის 4 საზღვარგარეთ, 3 სახელმძღვანელო. მონაწილეობა მიიღეს როგორც ადგილობრივ, ასევე, საერთაშორისო კონფერენციებში, ფორუმებში, ტრეინინგებსა და
გრანტებში. ამასთან ერთად, აქტიურად იყვნენ ჩართული სხვადასხვა უმაღლესი
სასწავლებლის პედაგოგიურ საქმიანობაში.
საანგარიშო პერიოდში განყოფილებამ ჩაატარა 7 სხდომა, აქედან 2 ჩატარდა
დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა განყოფილებასთან და გამოყენებითი მექანიკის, მანქანათმშენებლობის, ენერგეტიკისა და მართვის პროცესების განყოფილებასთან ერთად. აღნიშნული ორი გაერთიანებული სხდომა ეძღვნებოდა აკადემიის
ნამდვილი წევრების (აკადემიკოსების) კანდიდატების შერჩევას.
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საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილება
2019 წლის 1 იანვრისათვის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილებაში
ირიცხებოდა 15 წევრი. მათ შორის 10 აკადემიკოსი და 5 წევრ-კორესპონდენტი;
1 სტიპენდიატი.
საანგარიშო წელს განყოფილების წევრებმა გამოაქვეყნეს 16 წიგნი, 1 სახელმძღვანელო და 60 სამეცნიერო სტატია.

აკადემიკოსი ზაზა ალექსიძე

სტატიები
1) „იადგარის უცნობი პალიმფსესტური ხელნაწერი“ (თანაავტორობით;
კრ. „ელენე მეტრეველი _ 100“, კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, თბილისი, 61-73).
ნაშრომი ეხება სინას მთაზე პალიმფსესტში დაცულ იადგარს, რომელიც თორნიკე ერისთავის დაკვეთით არის გადაწერილი 973 წლამდე და გამოირჩევა როგორც
არქიტექტონიკის, ასევე მასალის თავისებურებით.
2) „ერისთავთ-ერისთავი ბაკურიანის ვინაობა“ (ჟ. „ანალები“, ტ. 14, ეძღვნება
აკადემიკოს დავით მუსხელიშვილის დაბადებიდან 90 წლისთავს; ისტორიის, ეთნოლოგიის, რელიგიის შესწავლისა და პროპაგანდის სამეცნიერო ცენტრი, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 57-73).
პეტრიწონის მონასტრის დამფუძნებლის იდენტობის, ეთნიკური წარმომავლობისა და რწმენის შესახებ წყაროების სიჭარბისა და საიმედოობის მიუხედავად,
მკვლევართა ნაწილი კვლავ ეჭვის ქვეშ აყენებს მამამისის _ ბაკურიანის ვინაობას.
დეტალურად არის განხილული იმ მეცნიერთა მოსაზრებები (ნ. მარი, კაჟდანი, ვ. არუთინოვა-ფიდანიანი), რომლებიც ეჭვქვეშ აყენებენ ბაკურიანის ვინაობას და მის
ეთნიკურ წარმომავლობას.
3) „საზოლავრო” გრიგოლ ბაკურიანის ძის მიერ შედგენილ პეტრიწონის მონასტრის ტიპიკონში“ (კრ. „გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ძიებანი“, IV, საპატრიარქოს გამომცემლობა, თბილისი, 15-18).
გრიგოლ ბაკურიანის ძის ტიპიკონზე დაყრდნობით შესწავლილია ტერმინ
„საზოლავრო“-ს მნიშვნელობა და მისი ეტიმოლოგია.
გადაცემულია დასაბეჭდად: 1) „არსენი ვაჩეს ძე, „მარტვილის გამოსატანი
ჯვრის წარწერის გამოცემები“ (მრავალთავი, 26); 2) „Georgian-Armenian Palimpsests in
Repositories of the National Centre of Manuscripts of Georgia“ _ „Armenia between Byzantium and the Orient“: Celebrating the Memory of Karen Yuzbashian (1927-2009) – „ქართულსომხური პალიმფსესტები ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სიძველეთსაცავებში“:
კარენ იუზბაშიანისადმი (1927-2009) მიძღვნილი კრებული „სომხეთი ბიზანტიასა და
აღმოსავლეთს შორის“.
აკად. ზ. ალექსიძე მუშაობდა კ. კეკელიძის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის
წლიურ გარდამავალ სამეცნიერო თემაზე: „ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული სომხური ხელნაწერების აღწერილობა“.
მან მონაწილეობა მიიღო:
_ კონფერენციაში „New Light on Old Manuscripts. Recent advances in palimpsest
studies“ _ „ძველი ხელნაწერების ახალი სიცოცხლე. ახალი მიღწევები პალიმფსესტთა
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შესწავლის საქმეში“ და წაიკითხა მოხსენება „Palimpsest N/Sin 7 kept at the Saint
Catharine’s monastery on Mount Sinai. Identification of the Text“ – „სინას მთაზე ეკატერინეს მონასტერში დაცული პალიმფსესტი N/Sin 7. ტექსტის იდენტიფიკაცია“ (ვენა,
ავსტრია);
მოხსენება ეხებოდა სინას მთაზე დაცული ქართული პალიმფსესტის შესწავლას და მასში დაცული ტექსტების იდენტიფიკაციას. კვლევის პროცესმა აჩვენა, რომ
ხელნაწერის ქვედა ფენაში სულ მცირე სამი სხვადასხვა ხელნაწერის გამოყოფა არის
შესაძლებელი; ორი მათგანი IX-X საუკუნეების ფსალმუნის ტექსტებს შეიცავს, მესამე
კი, სავარაუდოდ _ თორნიკე ერისთავის მიერ დაკვეთილი ახალი იადგარის სრულიად უცნობ ნუსხას;
_ კონფერენციაზე _ „ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი-60“ _ წაიკითხა მოხსენება: „ილია აბულაძე, ხელნაწერთა ინსტიტუტის დამაარსებელი“ (თბილისი).
აკად. ზ. ალექსიძე მონაწილეა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო
ფონდის მიერ დაფინანსებული გრანტისა: „შუა საუკუნეების ქართული მწიგნობრობა
ქრისტიანულ აღმოსავლეთსა და ბიზანტიაში“ (2015-2018).
როგორც სინას წმ. ეკატერინეს ბიბლიოთეკის პალიმფსესტების შემსწავლელი
საერთაშორისო ცენტრის (ვენა) წევრი, იგი განაგრძობს ქართული პალიმფსესტების
შესწავლას და გამოსაცემად მომზადებას (http://sinaipalimpsests.org/).

აკადემიკოსი ლევან ალექსიძე
აკად. ლ. ალექსიძის რედაქტორობით გამოიცა „საერთაშორისო სამართლის
ჟურნალის“ მორიგი ნომერი.
მან დაასრულა მუშაობა მიგრაციის სამართლისა და მიგრაციის მართვის
სასწავლო პროგრამების დანერგვის პროცესზე, რომელიც ითვალისწინებს უმაღლესი
განათლების დაწესებულებებში ინტერდისციპლინური სასწავლო კურიკულუმის
შექმნას, რომლის რეალიზაცია დაიწყო 2016 წელს და დღესაც გრძელდება.
მიმდინარეობდა სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობა Tempus-ის გრანტის ფარგლებში „მიგრაცია და უმაღლესი განათლება უნარებისა და შესაძლებლობების განვითარებისათვის“; 2014 წელს დამთავრდა მიგრაციის სფეროში სამაგისტრო პროგრამის შემუშავება, რომელიც ინერგება 2016-2017 წლებიდან.
აკად. ლ. ალექსიძემ მონაწილეობა მიიღო:
_ ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ
სამეცნიერო კონფერენციაში _ „ჰოლოკოსტი და გენოციდის კვლევა ადამიანის უფლებების ჭრილში“ (თბილისი);
_ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს რომის წესდების ხელმოსაწერად გახსნის 20 წლისთავის აღსანიშნავად გამართულ სამეცნიერო კონფერენციის მუშაობაში (თბილისი);
_ ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის ევროპის საბჭოს კონვენციის ძალაში
შესვლის 10 წლისთავისა და ლტოლვილთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ
კონფერენციაში (თბილისი).
აკად. ლ. ალექსიძე სამეცნიერო-კვლევითი კუთხით ხელმძღვანელობდა საერთაშორისო იმიტირებულ სასამართლო პროცესში ქართველ სტუდენტთა გუნდებს,

151

მათ შორის, „საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლისა და ლტოლვილთა სამართლის საერთო ევროპული იმიტირებული პროცესების ჩემპიონატს“, სადაც თსუ-ის
სტუდენტთა გუნდმა მიიღო თასი მეორე ადგილისათვის.
აკად. ლ. ალექსიძე იყო რამდენიმე სადისერტაციო დაცვის კომისიის თავმჯდომარე და სადოქტორო ნაშრომების შემფასებელი.

აკადემიკოსი როინ მეტრეველი

წიგნები

1) „თამარ მეფე. ქართველი მეფეები. პატრონნი და მსახურნი ქვეყნისანი“, 1
(გამომცემლობა „პალიტრა L“, თბილისი, 268 გვ.).
ქართველი მეფეები განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისგან პიროვნული თვისებებით და ქვეყნის მართვაც განსხვავებულ დროსა და ვითარებაში მოუხდათ. შესაბამისად, განსხვავებული აღმოჩნდა მათი მოღვაწეობის შედეგიც. თუ ერთი მონარქის
მტკიცე ხელით გაერთიანებული საქართველო ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე იყო
გადაჭიმული, მეორის მმართველობის წლებში დაგლეჯილ-დანაწევრებული ქვეყანა
მხოლოდ გადარჩენაზე ფიქრობდა! „რომელია სიმაგრე ჩვენის ცხოვრებისა და რომელი სიფუჭე და სისუსტე“ _ სწორედ ამის გამოსარკვევად უნდა წავიკითხოთ ეს
წიგნები და ვიპოვოთ ფესვი, რომელზეც დავამყარებთ ჩვენი ქვეყნის აწმყოსა და
მომავალს. ჩვენი ქვეყნის გეოპოლიტიკური ვითარება ხომ ისეთივეა, როგორიც
საუკუნეების წინ იყო. ეს კი დამაფიქრებელიცაა და იმედის მომცემიც.
2) „გიორგი II. ქართველი მეფეები. პატრონნი და მსახურნი ქვეყნისანი“, 6
(თანაავტორობით; გამომცემლობა „პალიტრა L“, თბილისი, 220 გვ.).
3) „დავით აღმაშენებელი. პატრონნი და მსახურნი ქვეყნისანი“, 7 (გამომცემლობა „პალიტრა L“, თბილისი, 320 გვ.).

სტატიები
1) „საქართველოს საზოგადოებრივი და კულტურული ცხოვრება XI-XII საუკუნეებში“ (წიგნში „შოთა რუსთაველის „ვეფხისტყაოსანი“ ირანში“, ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი, გამომცემლობა
„უნივერსალი“, თბილისი, 50-59, სპარსულ ენაზე).
ეძღვნება დიდი ქართველი პოეტის შოთა რუსთაველის დაბადების 850 წლისთავს. კრებული შეიცავს შოთა რუსთაველის „ვეფხისტყაოსნის“ შესახებ სპარსულ
ენაზე გამოქვეყნებულ გამოკვლევებს 1934 წლიდან დღევანდლამდე. 13 წერილის
ავტორი ირანელია, 7 წერილის _ ქართველი, ხოლო 1 წერილისა _ ინგლისელი.
2) The Role of Georgia in the Plans of the States Involved in World War I“ _
„საქართველოს საკითხი პირველ მსოფლიო ომში მეომარ სახელმწიფოთა გეგმებში“
(საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე, ტ. 12, #3, თბილისი,
140-144, ინგლისურ ენაზე).
ნაჩვენებია საქართველოს მდგომარეობა პირველი მსოფლიო ომის დროს. ხაზი
აქვს გასმული იმ გარემოებას, რომ საქართველო ომის გამოცხადებისთანავე მასში
ჩაბმული აღმოჩნდა. საქართველო გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით მეტად ხელსაყრელი მხარე იყო, რაც მნიშვნელოვან ინტერესებს აღძრავდა დიდ სახელმწიფოებში
(გერმანია, ინგლისი, რუსეთი). გამოკვლეულია გერმანიის, ავსტრია-უნგრეთის, რუსეთისა და სხვათა დამოკიდებულება საქართველოსადმი. მოცემულია ბრესტ152

ლიტოვსკის ზავის (1918 წლის მარტი) მნიშვნელობა საქართველოსათვის. ხაზგასმულია, რომ ამიერკავკასიის მთავრობა არ ცნობდა საბჭოთა ხელისუფლებას და
თავად სეპარატისტულ მოლაპარაკებას აწარმოებდა თურქეთთან. რთულ საშინაო და
საგარეო პოლიტიკურ ვითარებაში 1918 წლის 26 მაისს საქართველო დამოუკიდებელ
რესპუბლიკად გამოცხადდა. რესპუბლიკამ სამი წელი იარსება. 1921 წლის 25 თებერვალს ქვეყანა საბჭოთა სისტემაში ჩადგა.
3) „მეცნიერების წინსვლა _ სახელმწიფოს განვითარების გარანტი“ (ჟ. „აღმოსავლეთმცოდნეობა. Oriental Studies“, #6, 2017, თსუ-ს გამომცემლობა, თბილისი, 169180).
ეძღვნება გამოჩენილ ქართველ მეცნიერს აპოლონ სილაგაძეს.
4) „შტრიხები უნივერსიტეტის ისტორიიდან“(საქართველოს საპატრიარქოს
წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის შრომები, ტ. VIII, თბილისი, 3142).
ეძღვნება თსუ-ს 100 წლისთავს. სტატია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის („ალმა მატერის“) ცხოვრებისა და საქმიანობის მხოლოდ ერთ პერიოდს _ XX
ს-ის 90-იან და XXI ს-ის დასაწყისს (2005 წლამდე) წარმოადგენს. შემდგომი პერიოდი
თავისი მძიმე პრობლემებით ცალკე განხილვასა და შეფასებას იმსახურებს.
5) „ალმა მატერი“ ასი წლისაა“ (გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკა“, 1 თებერვალი, #21, 1, 5-8).
6) „განათლების მზე საუკუნეებში იკაშკაშებს! „ალმა მატერი“ ასი წლისაა“ (ივ.
ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის რეფერირებადი და რეცენზირებადი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი, ტ. XI, #1, 14-27).
7) „Век Университета“ – „უნივერსიტეტის საუკუნე“ (ж. „Русский клуб“, март,
#3).
ეძღვნება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 წლისთავს.
8) „საქარავნო-სავაჭრო გზები ძველ საქართველოში. შტრიხები საკითხის ისტორიისათვის“ (წელიწდეული „ქართული დიპლომატია“, ტ. 18, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველოს ისტორიკოსთა ეროვნული კომიტეტი,
თბილისი, 11-35).
წარმოდგენილია ისტორიოგრაფიული მასალა _ ძველი დროის საერთაშორისო
სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობისა და ამ საქმის აუცილებელი კომპონენტის _
საქარავნო გზების შესწავლილობის საკითხი.
9) „Историческая русистика в Грузии“ – „ისტორიული რუსისტიკა საქართველოში“ (თანაავტორობით; წელიწდეული „ქართული დიპლომატია“, ტ. 18, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველოს ისტორიკოსთა ეროვნული
კომიტეტი, თბილისი, 384-399, რუსულ ენაზე; ელექტრონული ჟურნალი „Мир истории“, №1).
10) „ქართული არქეოგრაფიის მნიშვნელოვანი შენაძენი“ (წელიწდეული
„ქართული დიპლომატია“, ტ. 18, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია,
საქართველოს ისტორიკოსთა ეროვნული კომიტეტი, თბილისი, 419-427).
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მოცემულია ანალიზი წიგნისა „წერილები სტამბოლის ქართული სავანიდან“, I.
წიგნი მემორიალური ხასიათისაა; ეძღვნება სტამბოლის სავანის „ამაგდარი პიროვნებების, მამა-შვილ პავლე და სიმონ ზაზაძეების ხსოვნას“. ნაშრომში მოტანილ
საარქივო მასალებზე დაფუძნებული კვლევები ფასდაუდებელია.
11) „დამმარხეთ საქართველოში. მასალები მიხეილ საბინინის ცხოვრებიდან“
(გაზ. „საქართველო და მსოფლიო“, #13, 18-24 აპრილი, 23; #14, 25 აპრილი-1 მაისი,
23).
წარმოშობით რუსი მიხეილ (გობრონ) პავლეს ძე საბინინი ჭეშმარიტად დიდი
ქართული საქმეების შემოქმედი იყო. მიუხედავად წინააღმდეგობებისა და მრავალი
სირთულისა, იგი შეუპოვრად იკვლევდა საქართველოს ეკლესიის ისტორიას, კრებდა
და აქვეყნებდა პირველწყაროებს, რომელთაც დღესაც ფასდაუდებელი მნიშვნელობა
აქვს საქართველოს ისტორიისთვის.
12) „დაკლებულისთვის შემინდეთ“ (ბათუმის ბოტანიკური ბაღი, სრულიად
საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია II-ს კომპლექსი „სავანე მზიანი ღამე“,
ჟ. „მზიანი ღამე“, #1, ბათუმი, 6-10).
13) „აღიარება. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრკორესპონდენტ ლია მელიქიშვილის დაბადების 75 წლის გამო“ (თანაავტორი ნინო
მაისურაძე; გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკა“, #54-55, 17 მარტი, 5).
აკად. რ. მეტრეველი არის შემდეგი გამოცემების რედაქტორი: ა) ვახტანგ
გოილაძე, „ოსთა წინაპრები ძვ. წ. VII–ახ. წ. XV საუკუნეებში“ (საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, თბილისი, 2018, 200 გვ.); ბ) „ქართველი ხალხის ეთნოლოგიური ლექსიკონი. აჭარა“ (შოთა რუსთაველის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიური კვლევის
ცენტრი, გამომცემლობა „სამშობლო“, ბათუმი, 2018, 640 გვ.); გ) ჟურნალ „მაცნეს
ისტორიის, არქეოლოგიის. ეთნოლოგიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია“ (გამოქვეყნდა 1 და 2 ნომრები); იგი, აგრეთვე, „ქართული დიპლომატიის წელიწდეულის“
მთავარი რედაქტორია (გამოქვეყნდა 18 ტომი).
აკად. რ. მეტრეველმა მონაწილეობა მიიღო:
_ საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელ ეკლესიაში ავტოკეფალიური მმართველობის აღდგენის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო
კონფერენციაში _ „რელიგია და საზოგადოებრივი ცხოვრება“; წაიკითხა მოხსენება
„საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიური მმართველობის აღდგენის 100 წლისთავი“ (თბილისი);
_ საერთაშორისო სიმპოზიუმში „ისტორიული აბრეშუმის გზის აღორძინება:
ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზა და მულტიკულტურალიზმი“ (კავკასიის უნივერსიტეტის ასოციაციის ეგიდით, თურქეთის, რუსეთის და აზერბაიჯანის მეცნიერებათა აკადემიების თანამონაწილეობით, სტამბოლი). აკად. რ. მეტრეველი წარდგა
მოხსენებით - „კავკასია უძველესი ცივილიზაციის კერა“;
_ უწმინდესისა და უნეტარესის ილია II-ის დაბადების 85 და აღსაყდრების 40
წლისთავისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო კონფერენციაზე წაიკითხა მოხსენება „უწმინდესი და უნეტარესი ილია II _ საქართველოს დიდი პატრიარქი“ (საქართველოს
მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველოს ისტორიკოსთა ეროვნული კომიტეტი, ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემია, ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის
საისტორიო საზოგადოება, თბილისი);
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_ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე „ჩვენი სულიერების ბალავარი“,
X, წაიკითხა მოხსენება „მეცნიერება _ სულიერებისათვის ბრძოლის სამსახურში“
(შოთა რუსთაველის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრი, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილება, ბათუმი). კონფერენციის მასალები გამოქვეყნებულია;
_ საერთაშორისო კონფერენციაში „ახალი ეპოქის დასაწყისი _ საქართველოს
დემოკრატიული რესპუბლიკა. 1918-1921 წწ.“ (კავკასიის უნივერსიტეტი, თბილისი);
_ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში „წარსული და თანამედროვეობა“, IX (შოთა რუსთაველის ბათუმის უნივერსიტეტის ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, ქალაქ ბათუმის მერია, ბათუმი).
აკად. რ. მეტრეველი II საერთაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესის
(„თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 წელი“, საქართველოს მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემია, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, 26-29 სექტემბერი) და ბანას ტაძრისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის (თბილისი) ორგანიზატორი და მონაწილეა.
საანგარიშო წელს გაიმართა საახალწლო ფესტივალი _ „ახალი წელი ახალი
წიგნებით“. საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციამ
ნომინაციაში „დოკუმენტური პროზა“ აკად. როინ მეტრეველი დააჯილდოვა 2018
წლის ბესტსელერისთვის „თამარ მეფე“.

აკადემიკოსი დავით მუსხელიშვილი

სტატია
„გორგასლიანი, დავითიანი, დროშა იახლის მსრველად მტერთათვის“ (ჟ. „ანალები“, #14, ეძღვნება მისი დაბადების 90 წლისთავს; ისტორიის, ეთნოლოგიის,
რელიგიის შესწავლისა და პროპაგანდის სამეცნიერო ცენტრი, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 278-322).
ნაშრომი ეხება ქართულ ისტორიოგრაფიაში დღემდე საკამათო საკითხს _ თუ
როგორი უნდა ყოფილიყო XII-XIV საუკუნეების ერთიანი ფეოდალური საქართველოს სახელმწიფო დროშა. ქართული და უცხოური (სომხური, არაბული, ბიზანტიური, ევროპული) თანადროული ნარატიული წყაროებისა და XIV საუკუნის ევროპული საზღვაო კომპასური რუკების („პორტულანების“) მონაცემთა შეთანაპირების
საფუძველზე ავტორი მიდის იმ დასკვნამდე, რომ იმდროინდელი საქართველოს
სახელმწიფო დროშას ჰქონდა თეთრი ალამი, რომლის მთელ ფართობზე გამოსახული
იყო წითელი ფერის დიდი ჯვარი კუთხეებში ჩასმული ასეთივე ფერის მცირე
ჯვრებით.
აკად. დ. მუსხელიშვილმა მონაწილეობა მიიღო II საერთაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესის („თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 წელი“) მუშაობაში და წაიკითხა მოხსენება _ „ქართველი ერისა და სახელმწიფო ტერიტორიის
ჩამოყალიბების პრობლემისათვის“ (თბილისი, კონგრესის მასალები დაიბეჭდა ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე). მისი აზრით, ქართველი ერისა და ქართული
სახელმწიფო ტერიტორიის ჩამოყალიბება, განპირობებული ქართველთა წინაპარ
ტომებს შორის მიმდინარე ათასწლოვანი იმანენტური სოციალურ-ეკონომიკური,
დემოგრაფიულ-ეთნოგენეტიკური და კულტურულ-პოლიტიკური პროცესებით,
ფაქტობრივად, ერთდროული მოვლენაა (X ს-ის მეორე ნახევარი-XI ს-ის დასაწყისი),
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ერთმანეთს ემთხვევა დროსა და სივრცეში, ანუ საქართველო არის ქართველი ხალხის
შენამოქმედი მისი კუთვნილი ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი ტერიტორია.
აკად. დ. მუსხელიშვილი არის ჟურნალ „ანალების“ (გამოქვეყნდა 14 ნომერი;
ბოლო ნომერი მიეძღვნა მისი დაბადების 90 წლისთავს) მთავარი რედაქტორი და
ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის კომისიის თავმჯდომარე.

აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა

ბროშურები

1) „დამწევი და ჩამორჩენილი ზრდა – ევროკავშირის პოსტკომუნისტური ქვეყნების გამოცდილება და საქართველო” და „Catching Up and Falling Behind: The Experience of the Post-Communist Countries of the European Union and Georgia” (GFSIS,
„ექსპერტის აზრი“, № 99, თბილისი, 22 გვ. ქართულ და 18 გვ. ინგლისურ ენებზე).
ევროკავშირის პოსტკომუნისტურ ქვეყნებზე მნიშვნელოვანი ზეგავლენა
ჰქონდა ევროკავშირში გასაწევრიანებლად საჭირო მოსამზადებელ თითქმის ათწლიან პერიოდს, რომელიც დაეთმო ეკონომიკის რესტრუქტურიზაციას საწარმოო
დანახარჯების შემცირებისა და წარმოების თვისებრივი განახლების მიზნით.
სამწუხაროდ, ამ ქვეყნებმა ვერ შეძლეს საკუთარი ეროვნული ინოვაციური სისტემების შექმნა, რადგანაც მბრძანებლური ეკონომიკიდან მემკვიდრეობით მიღებული
ინოვაციური პოტენციალი ტრანსნაციონალურმა კორპორაციებმა მხოლოდ საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე აითვისეს. კომბინატორული წანამატის პროცესმა
ევროკავშირის პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში განსაკუთრებული სპეციფიკით იჩინა
თავი, როცა ძველი და ახალი ტექნოლოგიები არა უბრალოდ სხვადასხვა დარგსა თუ
ქვედარგში „თანაარსებობენ”, არამედ გეოგრაფიულადაც დაშორდნენ ერთმანეთს:
ახალი ტექნოლოგიები უმთავრესად ზოგიერთ დასავლეთევროპულ ქვეყანაში იქნა
კონცენტრირებული, ძველი ტექნოლოგიები კი უმთავრესად ევროკავშირის პოსტკომუნისტური ქვეყნების ხვედრად იქცა.
2) „ეკონომიკური ზრდის შეფასება ევროკავშირის პოსტკომუნისტურ და აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებში” და „Assessment of Economic Growth in the PostCommunist Members of the European Union and the Eastern Partnership States” (GFSIS,
„ექსპერტის აზრი“, № 101, თბილისი, 22 გვ. ქართულ და 20 გვ. ინგლისურ ენებზე).
ევროკავშირის არაკომუნისტური წარსულის მქონე ქვეყნებისა და ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის კომუნისტური წარსულის მქონე ქვეყნების ეკონომიკურ ზრდას შორის განსხვავების რაოდენობრივი შეფასებისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს მკვეთრი ზრდის ეფექტის გამორიცხვას. ამ მიზნით
შესაძლებელია იმ მეთოდის გამოყენება, რომელიც ეფუძნება პროპორციული გადაფარვის ჰიპოთეზას. თითოეული ქვეყნის მიხედვით ეკონომიკური ზრდის ტიპის
მეტი სიზუსტით შესწავლის მიზნით, მას შემდეგ, რაც მოხდება მკვეთრი ზრდის
ეფექტის გამორიცხვა, საჭიროა მაჩვენებელთა სპეციალური სისტემის გამოყენება.

სტატიები
1) „China-Georgia Economic Relations in the Context of the Belt and Road Initiative” (“ჩინეთსაქართველოს ეკონომიკური ურთიერთობები სარტყლისა და გზის ინიციატივის
კონტექსტში”) (თანაავტორობით; საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის
მოამბე, ტ. 12, №1, თბილისი, 153-160, ინგლისურ ენაზე).
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განხილულია ჩინეთ-საქართველოს ეკონომიკური ურთიერთობები და მათი
გააქტიურება, რომელსაც სარტყლისა და გზის ინიციატივამ შეუწყო ხელი. საქართველოს ადგილი ამ ინიციატივაში არის ცენტრალური აზია-დასავლეთ აზიის
ეკონომიკურ დერეფანში, რომელიც მისი ეკონომიკის განვითარებისათვის პრინციპულად ახალ შესაძლებლობებს ქმნის. აბრეშუმის გზის ეკონომიკურ სარტყელში
საქართველოს შეუძლია ეკონომიკური ჰაბის როლის შესრულება, რადგანაც მას უკვე
აქვს თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი როგორც ევროკავშირთან, ისე ჩინეთთან.
2) 处于地缘十字路口的格鲁吉亚 及其战略选择 („ევრაზიული თუ ევროპული
მომავალი პოსტკომუნისტური საქართველოს ეკონომიკური განვითარებისთვის და
ერთი სარტყელი ერთი გზის ინიციატივა”) (ჟ. „Global Review” _ „გლობალური მიმოხილვა”, №2, ჩინეთი, 1-14, ჩინურ ენაზე).
ნაჩვენებია, რომ „ერთი სარტყელი ერთი გზის ინიციატივის“ გათვალისწინებითაც საქართველოსთვის ევროკავშირში გაწევრიანებას უფრო მეტი სიკეთის
მოტანა შეუძლია, ვიდრე ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირთან მიერთებას. ამ პოზიციის სასარგებლოდ მეტყველებს ევროკავშირთან საქართველოს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაც.
3) „Frontier Growth, Catching Up, Falling Behind and Extremely Falling Behind”
(„მოწინავე ზრდა, დამწევი ზრდა, ჩამორჩენილი ზრდა და უკიდურესად ჩამორჩენილი ზრდა”) (ელექტრონულ ჟურნალში „The Market Oracle” – „საბაზრო წინასწარმეტყველი”, http://www.marketoracle.co.uk/Article62332.html, დიდი ბრიტანეთი, ინგლისურ ენაზე).
ნაშრომში პირველადაა შემოღებული უკიდურესად ჩამორჩენილი ზრდის
კატეგორია.
4) „Agﬂation and other Modiﬁcations of Inﬂation. The Cases of Georgia and its
Neighboring Countries“ („აგფლაცია და ინფლაციის სხვა მოდიფიკაციები. საქართველოს და მისი მეზობელი ქვეყნების მაგალითები)“ (თანაავტორობით; ჟ. „Annals of
Agrarian Science“ _ „აგრარული მეცნიერების მაცნე“, ტ. 16, №2, თბილისი, 201-204, ინგლისურ ენაზე).
გამოკვლეულია აგფლაციისა და ინფლაციის სხვა მოდიფიკაციების მაჩვენებლები საქართველოსა და მისი მეზობელი ქვეყნების მაგალითზე. შედეგებმა
ცხადყო, რომ ტრადიციული ინფლაციის მაჩვენებელს არ ძალუძს ფასების ცვლილებით გამოწვეული პრობლემების სრული ასახვა, განსაკუთრებით, განვითარებად
და ღარიბ ქვეყნებში. შესაბამისად, უნდა მოიძებნოს ახალი ინსტრუმენტები. შემოთავაზებულია ფასების ცვლილებაზე მანფლაციის ინდექსის მეშვეობით დაკვირვების განხორციელება, რომელიც, თავის მხრივ, შედგება აგფლაციის, კომუნალური
გადასახდელებისა და ჯანდაცვაზე გაწეული ხარჯებისაგან. ნაშრომმა აჩვენა რომ
საუკეთესო შედეგის მისაღწევად ინფლაციის მაჩვენებელთან ერთად მანფლაციის
ინსტრუმენტის გამოყენების კომბინაცია იძლევა უფრო ნათელი სურათის მიღების
შესაძლებლობას. უფრო მეტიც, ეს მაჩვენებლები არათუ გამორიცხავს, არამედ ავსებს
ერთმანეთს.
5) „Caucasian Tandem“ and the Belt and Road Initiative“ – „Кавказский тандем» и
инициатива „Один пояс _ один путь“ („კავკასიური ტანდემი“ და ინიციატივა ერთი
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სარტყელი _ ერთი გზა“) (თანაავტორობით; ჟ. „Central Asia and the Caucasus. Центральная Азия и Кавказ“ _ „ცენტრალური აზია და კავკასია“, ტ. 19, №2, შვედეთი, 7-17, ინგლისურ და რუსულ ენებზე).
გაანალიზებულია „კავკასიური ტანდემის“, ანუ საქართველოსა და აზერბაიჯანის ერთობლივი როლი და პერსპექტივები „ერთი სარტყელი _ ერთი გზის“ ჩინური
ინიციატივის კონტექსტში.
6) „რატომ არ არის ინფორმაცია წარმოების ფაქტორი?“ (თანაავტორობით; პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადებიდან 95-ე წლისთავისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებულში _ „ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების თანამედროვე ტენდენციები”, პაატა გუგუშვილის
ეკონომიკის ინსტიტუტის გამომცემლობა, თბილისი, 85-88).
განხილულია იმის თეორიული შესაძლებლობა, თუ რამდენად შეიძლება
ინფორმაციისათვის წარმოების ძირითადი ფაქტორის სტატუსის მინიჭება. გამომდინარე იქიდან, რომ წარმოების ძირითადი ფაქტორების თეორიის თანახმად, წარმოების
თითოეულ ფაქტორს უნდა ჰქონდეს შესაბამისი ფაქტორული შემოსავალი, ნაჩვენებია, რომ ინფორმაციის შემთხვევაში ეს პრინციპი დარღვეულია. კერძოდ, ინფორმაციის მხოლოდ ნაწილს – კომერციულ ინფორმაციას აქვს შესაბამისი საფასური
როიალტის სახით, ხოლო ღია ინფორმაციას ასეთი საფასური არ გააჩნია. ძირითადი
შეცდომა, რომელსაც უშვებენ ეკონომისტები ინფორმაციის წარმოების ფაქტორად
აღიარებისას, გამომდინარეობს იქიდან, რომ ეკონომიკსის მიხედვით ერთმანეთში
გაიგივებულია ფაქტორი და რესურსი. სინამდვილეში ინფორმაცია წარმოების უმნიშვნელოვანესი რესურსია და არა ფაქტორი.
7) „ეკონომიკური ზრდა ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებში“ (ჟ. „ეკონომიკა და ბიზნესი“, № 2, თბილისი, 17-23).
ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებს შორის განსხვავების რაოდენობრივი შეფასებისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს მკვეთრი ზრდის ეფექტის
გამორიცხვას. ამ მიზნით შესაძლებელია იმ მეთოდის გამოყენება, რომელიც ეფუძნება
პროპორციული გადაფარვის ჰიპოთეზას. სამწუხაროდ, არადამაკმაყოფილებელია
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის ტიპი. აშკარაა, რომ ამ
ქვეყნებისთვის დამახასიათებელია ეკონომიკური ზრდის ისეთი ტიპები, როგორიცაა
ჩამორჩენილი ზრდა (უფრო ზუსტად კი _ უკიდურესად ჩამორჩენილი ზრდა) და
კუდში მიმდევარი ზრდა.
8) „Catching Up and Catch-Up Effect: Economic Growth in Post-Communist Europe.
Lessons from the European Union and the Eastern Partnership States” („დამწევი ზრდა და
მკვეთრი ზრდის ეფექტი: ეკონომიკური ზრდა პოსტკომუნისტურ ევროპაში. ევროკავშირის და აღმოსავლეთ პარტნიორობის სახელმწიფოთა გამოცდილება” („European
Journal of Economic Studies” _ „ეკონომიკური კვლევების ევროპული ჟურნალი”, ტ. 7,
№2, სლოვაკეთი, 109-125, ინგლისურ ენაზე).
გაანალიზებულია პოსტკომუნისტური ევროპისთვის დამახასიათებელი ეკონომიკური ზრდა. განხილულია როგორც ევროკავშირის, ისე აღმოსავლეთ პარტნიორობის სახელმწიფოთა გამოცდილება. გამოყენებულია მკვეთრი ზრდის ეფექტის გამორიცხვის ავტორისეული მეთოდი.
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9) „საქართველოს ეკონომიკური მოდელი: „სამომხმარებლო პარადოქსი“ და
„ტურისტული ხაფანგი” (საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებულში _ „გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში“, III, თსუ-ს
გამომცემლობა, თბილისი, 291-293).
საქართველოს ეკონომიკური მოდელი ეფუძნება არა იმდენად წარმოების,
რამდენადაც მოხმარების სტიმულირებას. 2017 წელს იმპორტი 3,8-ჯერ აღემატებოდა
ექსპორტს, ხოლო იმპორტული პროდუქტების წილი როგორც სამომხმარებლო, ისე
სასურსათო კალათაში 80% იყო. საქართველოს მთავრობისათვის პრიორიტეტული
ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკა უნდა გახდეს. ამასთან ერთად, აუცილებელია
სამთავრობო ხედვა ფოკუსირებულ იქნეს ეკონომიკის რეალური სექტორის განვითარებაზე მისი ინდუსტრიალიზაციის გზით.
10) „О кризисе в экономической науке и путях выхода из него“ („ეკონომიკურ
მეცნიერებაში კრიზისისა და მისგან გამოსვლის გზების შესახებ“) (ჟ. „Экономика Украины“ _ „უკრაინის ეკონომიკა“, № 10, უკრაინა. 32-52, უკრაინულ და რუსულ ენებზე).
შესწავლილია ეკონომიკურ მეცნიერებაში არსებული კრიზისის უმთავრესი
მიზეზები, გაანალიზებულია მისი ფორმირების ისტორიული და თანამედროვე
მაგალითები. განხილულია ამ კრიზისის დაძლევის ზოგიერთი გზა.
11) „საქართველოს ეკონომიკა „ტურისტულ ხაფანგში“ (Georgia’s Economy in a
„Tourist Trap“) (ელექტრონულ ჟურნალში „რონდელის ბლოგი“, https: //www. gfsis.org/
ge/blog/view/854, https://www.gfsis.org/blog/view/854, 25 ივლისი, თბილისი, ქართულ
და ინგლისურ ენებზე).
შესწავლილია „ტურისტული ხაფანგის“ არსი და საქართველოში მისი გამოვლენის თავისებურებები.
12) „საქართველოს ეროვნული ვალუტის გაუფასურება: ეკონომიკური, ფსიქოლოგიური, მმართველობითი და პოლიტიკური ფაქტორები“ („Depreciation of the
Georgian National Currency: Economic, Psychological, Administrative and Political Factors“)
(ელექტრონულ ჟურნალში „რონდელის ბლოგი“, https://www.gfsis.org/ge/blog/view/864,https://www.gfsis.org/blog/view/864, 17 სექტემბერი, თბილისი, ქართულ და ინგლისურ ენებზე).
გაანალიზებულია საქართველოს ეროვნული ვალუტის _ ლარის გაუფასურების ძირითადი მიზეზები.
13) „რატომ სჭირდება საქართველოს ეკონომისტები“ („Why Georgia Needs Economists“) (ელექტრონულ ჟურნალში „რონდელის ბლოგი“ https://www. gfsis.org/ge/
blog/view/871, https://www.gfsis.org/blog/view/871, 12 ოქტომბერი, თბილისი, ქართულ
და ინგლისურ ენებზე).
გაანალიზებულია საქართველოში ეკონომისტების როლის დაკნინების უმთავრესი მიზეზები.
14) „რატომ ვერ აღიქვამს დადებითად საქართველოს მოსახლეობა ეკონომიკურ ზრდას“ („Why the Population of Georgia does not Perceive Economic Growth
Positively“) (ელექტრონულ ჟურნალში „რონდელის ბლოგი“ https://www.gfsis.org/ge/blog/view/ 888, https://www.gfsis.org/blog/view/888), 30 ნოემბერი, ქართულ და ინგლისურ ენებზე).
გაანალიზებულია მთლიანი შიგა პროდუქტის მაჩვენებლისთვის დამახასიათებელი ზოგიერთი ნაკლოვანი მხარე, რის გამოც ეს მაჩვენებელი ვერ ასახავს მოსახლეობის კეთილდღეობას.
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15) „ეკონომიკური მეცნიერების კრიზისი და ახალი პარადიგმის ძიებისათვის“
(ჟ. „გლობალიზაცია და ბიზნესი“, № 6, თბილისი, 15-27).
გაანალიზებულია ეკონომიკური მეცნიერების კრიზისის ხასიათი და მისი
ფორმირების ძირითადი მიზეზები. შეთავაზებულია ზოგიერთი მიდგომა ახალი
პარადიგმის ძიებისათვის.
აკად. ვ. პაპავამ მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა ფორუმში და წაიკითხა მოხსენებები:
_ „ეკონომიკური პრიმიტივიზმი ქართულ რეალობაში“ (თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის სემინარი, ბაკურიანი);
_ „რატომ არ არის ინფორმაცია წარმოების ფაქტორი?” (თანაავტორობით; თსუს პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული
პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადებიდან 95-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, თბილისი);
_ „ეკონომიკური მეცნიერების კრიზისი და ახალი პარადიგმის ძიებისათვის” (I
ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია „ეკონომიკური მეცნიერების კრიზისი და
ახალი პარადიგმის ძიება”, თბილისი);
_ „საქართველოს ეკონომიკური მოდელი: „სამომხმარებლო პარადოქსი“ და
„ტურისტული ხაფანგი” (ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი თსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის
ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებული III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
„გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში”, თბილისი).
საანგარიშო წელს აკად. ვ. პაპავა აირჩიეს: ა) ჟურნალ „Transformations” _
„ტრანსფორმაციების” (პოლონეთი) საერთაშორისო სარედაქციო საბჭოს წევრად;
ბ) ჟურნალ „Финансы: теория и практика” _ „ფინანსები: თეორია და პრაქტიკა” (რუსეთი) სარედაქციო კოლეგიის წევრად.
საანგარიშო წელს მან განაგრძო საქმიანობა შემდეგი ჟურნალების სარედაქციო
საბჭოებსა და რედკოლეგიებში: „ეკონომისტი” (საქართველო), „ეკონომიკა და ბიზნესი” (საქართველო), „Problems of Economic Transition” – „გარდამავალი ეკონომიკის
პრობლემები” (აშშ), „Journal of Business and Economics” – „ბიზნესისა და ეკონომიკის
ჟურნალი” (აშშ), „European Journal of Economic Studies” – „ეკონომიკური კვლევების
ევროპული ჟურნალი” (სლოვაკეთი), „Central Asia and The Caucasus” – „ცენტრალური
აზია და კავკასია” (შვედეთი), „Общество и экономика” – „საზოგადოება და ეკონომიკა”
(რუსეთი), „Caucasian Review of International Affairs” – „საერთაშორისო ურთიერთობათა კავკასიური მიმოხილვა” (გერმანია), „Экономика Украины“ – „უკრაინის ეკონომიკა” (უკრაინა), „Mega Journal of Business Research” – „ბიზნესის კვლევის მეგა ჟურნალი” (აშშ).
გაგრძელდა მისი წევრობა შემდეგ ორგანიზაციებში: საერთაშორისო ატლანტიკური ეკონომიკური საზოგადოება (აშშ), სამეფო ეკონომიკური საზოგადოება (დიდი
ბრიტანეთი), დასავლეთის საერთაშორისო ეკონომიკური ასოციაცია (აშშ), დანახარჯები-გამოშვების საერთაშორისო ასოციაცია (ავსტრია), ამერიკის პოლიტიკურ და
სოციალურ მეცნიერებათა აკადემია (აშშ), ამერიკის პოლიტიკურ მეცნიერებათა
ასოციაცია (აშშ), შედარებით ეკონომიკურ კვლევათა ევროპული ასოციაცია (იტალია),
ცენტრალური ევრაზიის შემსწავლელი საზოგადოება (აშშ), ამერიკის ეკონომიკური
ასოციაცია (აშშ), ლუდვიგ ფონ მიზესის ინსტიტუტი (აშშ).
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აკადემიკოსი ავთანდილ სილაგაძე

წიგნი
„ეკონომიკური მეცნიერების სათავეებთან“ (თსუ-ის გამომცემლობა, თბილისი,
151 გვ.).
გამოკვლეულია ცალკეულ ქვეყნებში ეკონომიკური აზროვნების იდეები,
რომლებიც საფუძვლად დაედო შემდგომში ეკონომიკური მეცნიერების ჩამოყალიბებას. გამოყენებულია საკვლევ პრობლემაზე ავტორის, ასევე ცნობილი მეცნიერების ნაშრომები, ინტერნეტმასალები და სხვ. წიგნი განკუთვნილია მეცნიერ-ეკონომისტების, სტუდენტებისა და აღნიშნული საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის.

სტატიები

1) „Gini Index – Wealth Distribution in the Post-Soviet Countries“ („ჯინის ინდექსი _
შემოსავლის გადანაწილება პოსტსაბჭოურ ქვეყნებში“) (საქართველოს მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემიის მოამბე, ტ. 12, #3, თბილისი,128-132, ინგლისურ ენაზე).
შემოსავლის გადანაწილების პრობლემა მწვავეა გარდამავალ ეკონომიკებში,
განსაკუთრებით _ პოსტსაბჭოურ ქვეყნებში. საქმე ის არის, რომ ზოგადად, მთლიანი
შიგა პროდუქტის (GDP) დიდი მოცულობა და მოსახლეობის 1 სულზე მშპ-ს მაღალი
მაჩვენებელი, იმავდროულად შემოსავლის სამართლიანად გადანაწილებას არ
ნიშნავს. ერთ-ერთი მთავარი მაჩვენებელი, რომელიც ქვეყნებში მოსახლეობის
შემოსავლების დიფერენცირებას ასახავს _ ჯინის ინდექსია. მისი გამოყენებით
ჩატარდა პოსტსაბჭოურ ქვეყნებში არსებული მდგომარეობის შედარებითი ანალიზი.
კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნის მიხედვით: საკვლევ პრობლემაზე არსებული
საერთაშორისო
სტატისტიკური
მაჩვენებლები
არასრულყოფილია,
მათი
ფრაგმენტაცია კი სრულყოფილი ანალიზის საშუალებას არ იძლევა; ბოლო ეტაპზე
ჯინის ინდექსის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აქვს რუსეთს, ლიტვას და
საქართველოს, ხოლო ყველაზე დაბალი _ უკრაინასა და მოლდოვას. ქვეყნების
პირველ ჯგუფში, შემოსავლების გადანაწილებაში არასახარბიელო მდგომარეობაა,
ქვეყნების მეორე ჯგუფში კი შედარებით უკეთესი მაჩვენებლებია, თუმცა საეჭვო ამ
ქვეყნების ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე ან ამის მიზეზი ასევე
შეიძლება იყოს ბიზნესის არასათანადოდ განვითარება, კორუფცია; უკიდურესი
სიღარიბის დონე სტაბილურად მაღალია საქართველოში, თუმცა ბოლო წლებში იგი
მკვეთრად შემცირდა, ამ მხრივ ყველაზე მაღალია ტაჯიკეთის მაჩვენებელი 2016
წელს; მთლიან მოსახლეობაში სიღარიბის აბსოლუტურ ზღვარს ქვევით მყოფი
მოსახლეობის წილის (%) მიხედვით, საკვლევ პერიოდში, სტაბილურად მაღალი
მაჩვენებლები ფიქსირდება ყირგიზეთში, სომხეთში და ტაჯიკეთში, რაც საშუალო
ფენის ჩამოყალიბებას აფერხებს. საქართველოში ეს მაჩვენებელი, შემცირების
მიუხედავად, მაინც მაღალია, შედარებით უკეთესი მდგომარეობაა ბელარუსში,
ყაზახეთში, უკრაინასა და მოლდოვაში, ევროკავშირის წევრ-ქვეყნებს _ ლატვიასა და
ლიტვას კი მაღალი მაჩვენებლები აქვთ.
2) „Formaton of Economic Views in the Ancient Era“ („ეკონომიკურ შეხედულებათა
ფორმირება უძველეს ეპოქაში“) (თანაავტორობით; საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე, ტ. 12, #2, თბილისი, 191-196, ინგლისურ ენაზე).

161

დღემდე მოღწეულ ეკონომიკურ „ძეგლებს“ შორის ერთ-ერთი უძველესია ეგვიპტეში შექმნილი „ჰერაკლეოპოლის მეფის ინსტრუქციები თავისი ვაჟის მერიკარისადმი“, რომელშიც ყურადღება კონცენტრირებულია სახელმწიფოს ეკონომიკურ
ფუნქციებზე, საიჯარო ურთიერთობებზე, საგადასახადო რეფორმებზე და სხვ.
„ეშნუნის კანონებით“ დადგენილია: მონათმფლობელობისა და ვაჭრობის წესები;
დასაქმებულთა ანაზღაურებისა და ჯარიმების მოცულობა; გემებით ტრანსპორტირების ტარიფები, სხვადასხვა სასესხო ვალდებულება და ა.შ. „ჰამურაბის კოდექსით“
დადგინდა: მიწის სარგებლობის ვალდებულებები, მიწის იჯარით დამუშავების წესი
და იჯარის ქირის რაოდენობა, სტიქიური უბედურებისას გადასახდელისაგან
განთავისუფლება, მუშახელის ფულადი ანაზღაურების ფორმა, ვაჭრობის ნებადართულობა, სესხზე 20%-იანი სარგებლის განაკვეთი და სხვ.; უძველესი ქვეყნების
დაწინაურება ეკონომიკურ აზროვნებაში, იმავდროულად თანამედროვე ეკონომიკის
განვითარებაში, ლიდერობას არ ნიშნავს. რესურსებით მდიდარი ეგვიპტე და განსაკუთრებით ერაყი, სწორედ მდიდარი რესურსების გამო გახდა მწვავე საერთაშორისო დაპირისპირების სარბიელი თანამედროვე პერიოდში. ეს ქვეყნები, მოსახლეობის ერთ სულზე მშპ-ს მაჩვენებლებით, დიდად ჩამორჩება საშუალო მსოფლიო და
ევროპულ მაჩვენებლებს.
3) „From the history of agrarian thought“ („აგრარული აზრის ისტორიიდან“) (Journal
„Annals of Agrarian Science“, Volume 16, Issue 2, 213-217, ინგლისურ ენაზე).
ძირითადად განხილულია ანტიკური ეპოქის რომაული აგრარული აზროვნების საკითხები, რომლის მიხედვითაც: ყველაზე მისაღებია ლატიფუნდიური
აგრარული მიწათმოქმედება და მისგან მიღებული შემოსავალი. გასაღების ბაზრებთან ახლოს წარმოება ყველაზე უფრო სარგებლიანია; პრიორიტეტი მიენიჭა მეცხოველეობისა და მევენახეობის დარგების განვითარებას; წინა პლანზე წამოიწია ნიადაგის
შესწავლის მნიშვნელობამ და, დამატებითი მუშახელის დასაქმების პირობებში, დამატებითი პროდუქტის მიღების შესაძლებლობამ და სხვ.
აკად. ა. სილაგაძე არის სამეცნიერო და მთავარი რედაქტორი ქართულ ენაზე
თარგმნილი სახელმძღვანელოების: ა) „საერთაშორისო ეკონომიკა: თეორია და პოლიტიკა“ (პ.კრუგმანი, მ. ობსფელდი, მ. მელიტცი; თსუ-ს გამომცემლობა, თბილისი, 753
გვ., მეათე გამოცემა); ბ) „სასწავლო გზამკვლევი“ (დამხმარე სახელმძღვანელო;
ლ. გოლდბერგი, მ. კლეინი, ჯ. შამბაუხი; „საერთაშორისო ეკონომიკა: თეორია და
პოლიტიკა“-ს მიხედვით, თსუ-ს გამომცემლობა, თბილისი, 252 გვ.).
საანგარიშო წელს პრესაში და ტელევიზიით გამოქვეყნდა აკად. ა. სილაგაძის
50-ზე მეტი ინტერვიუ ეკონომიკური მეცნიერების აქტუალურ საკითხებზე.

აკადემიკოსი ნანა ხაზარაძე

წიგნი
„საისტორიო სამეცნიერო ძიებანი დამოუკიდებელ საქართველოში“ (საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, თბილისი, 230 გვ.).
წიგნის მიზანია აჩვენოს, რომ დამოუკიდებელ საქართველოში, 1991 წლის 26
მაისიდან 2018 წლამდე მიმდინარე ურთულესი პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური, დემოგრაფიული, კულტურული, კლიმატური პროცესების მიუხედავად,
ქართული საისტორიო მეცნიერება წარმატებით ვითარდება. ქართველი ისტორი-
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კოსები, არქეოლოგები, ეთნოლოგები, ხელოვნებათმცოდნენი, აღმოსავლეთმცოდნენი ღირსეულად განაგრძო ქართული საისტორიო მეცნიერების მრავალსაუკუნოვან
ტრადიციებს.

სტატიები

1) „ედუარდ მენაბდე _ 90“ (ჟ. „მაცნეს ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიისა
და ხელოვნების ისტორიის სერია“, #1, თბილისი, 255-261).
ნაშრომი ისტორიოგრაფიული ხასიათისაა. ეძღვნება თვალსაჩინო მეცნიერისა
და საზოგადო მოღვაწის, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ ედუარდ
მენაბდის საიუბილეო თარიღს _ დაბადების 90 წლისთავს. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ედუარდ მენაბდის წარმატებულ ხეთოლოგიურ ძიებებს, რომლებიც
სრულყოფილადაა წარმოდგენილი საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ გამოქვეყნებულ სტატიებსა და მის ცნობილ რუსულენოვან მონოგრაფიაში „ხეთური საზოგადოება“; მასში არაერთი ახალი თვალსაზრისია შემოთავაზებული ხეთური
ოჯახის, მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული კანონების შესახებ.
2) აკადემიკოსი გიორგი მელიქიშვილი _ 100“ (ჟ. „მაცნეს ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიისა და ხელოვნების სერია“, #2, თბილისი).
სტატია ისტორიოგრაფიული ხასიათისაა. ეძღვნება გამოჩენილი ქართველოლოგის, კავკასიოლოგის, მსოფლიოში აღიარებული ურარტოლოგის, ისტორიის მეცნიერებათა დიქტორის, პროფესორის, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსის, გიორგი მელიქიშვილის დაბადების 100 წლისთავს. წარმოჩენილია ის უდიდესი წვლილი, რომელიც მან ჰუმანიტარული მეცნიერების ურთულესი დარგების
განვითარებაში შეიტანა. ნარკვევში სრულადაა გათვალისწინებული გ. მელიქიშვილის მეცნიერული უმდიდრესი მემკვიდრეობა და მის ცხოვრებასა და მოღვაწეობასთან დაკავშირებული პირად არქივში დაუნჯებული უმნიშვნელოვანესი მასალები.
3) „აკად. კორნელი კეკელიძის სახელობის პრემიის ახალი ლაურეატები“
(ჟ. „ანალები“, #14, ეძღვნება აკადემიკოს დავით მუსხელიშვილის დაბადებიდან 90
წლისთავს; ისტორიის, ეთნოლოგიის, რელიგიის შესწავლისა და პროპაგანდის სამეცნიერო ცენტრი, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 446-451).
სტატია ეძღვნება 2014 წელს ილია აბულაძის ავტორობითა და ე. ცაგარეიშვილის, მ. რაფავას და ც. ქურციკიძის თანაავტორობით გამოქვეყნებულ ქართული
ლექსიკოლოგიის, ქართველოლოგიისა და არმენოლოგიის უდიდესი შენაძენის
„ძველქართულ-ძველსომხური დოკუმენტირებული ლექსიკონის“ ძირითად მახასიათებლებს, რომლის ავტორებმა მიმდინარე წელს აკადემიკოს კორნელი კეკელიძის
სახელობის პრემია დაიმსახურეს.
4) „აქადურენოვანი სადაზვერვო ხასიათის დოკუმენტები როგორც საისტორიო
წყარო“(თანაავტორობით; თსუ-ს ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტის შრომები, XIV-XV, თბილისი, 11-15).
ქართულ ისტორიოგრაფიაში პირველადაა მოძიებული და ქართულ ენაზე
თარგმნილი ძვ. წ. პირველი ათასწლეულის აქადურენოვანი სადაზვერვო ხასიათის
დოკუმენტური პირველწყაროები, რომელთა ურთიერთშეჯერებისა და ანალიზის
შედეგად რეკონსტრუირებულია ასურეთის სადაზვევრო სამსახურის ის ეპიზოდები,
რომლებშიც საკმაოდ სრულადაა ასახული ურარტუში მიმდინარე პოლიტიკური
პროცესები. ავტორების თვალსაზრისით, ჩატარებული კვლევა-ძიების შედეგები
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ყურადსაღებია ძველი აღმოსავლეთის ქვეყნების სადაზვერვო სამსახურის სისტემის
მახასიათებლების წარმოსაჩენად.
5) „Language is a Bridge“ („ენა ხიდია“) (თანაავტორობით; საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე, ტ.12, #2, თბილისი, 217-220, ინგლისურ ენაზე).
ეძღვნება ირინე ტატიშვილის მიერ 2017 წელს გამოქვეყნებულ „ქართულხეთურ ლექსიკონს“, რომელსაც მსოფლიო ხეთოლოგიურ ლექსიკოლოგიაში მხოლოდ ორი ანალოგი ეძებნება. ლექსიკონში სრულადაა წარმოჩენილი ამ ენისათვის
დამახასიათებელი კანონზომიერებანი, სხვა ძველაღმოსავლურ ენებთან (პროტოხეთური, ხურიტული, ასურული, ლუვიური, აქადური) ძირითადი თანხვედრები.
დადასტურებულია ქართველურ ენებში ხეთურიდან შეღწეული ნასესხობანი, რაც
სამხრეთ კავკასიისა და ძველი ანატოლიის მჭიდრო კულტურული და ეკონომიკური
ურთიერთობებითაა ასახსნელი.
6) „ხეთური ლექსიკოლოგიის დიდი შენაძენი“ (ჟ. „აღმოსავლეთმცოდნეობა/
ორიენტალ შტუდიეს“, №7, თსუ-ს გამომცემლობა, თბილისი, 349-353).
შესწავლილია ქართული თანამედროვე ხეთოლოგიური სკოლის ერთ-ერთი
თვალსაჩინო წარმომადგენლის ირინე ტატიშვილის ხეთოლოგიური ძიებანი. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ავტორის იმ ნაშრომებს, რომლებიც ხეთური საზოგადოების ისტორიის ურთულეს ასპექტებს ასახავენ, კერძოდ, ხეთური რელიგიის
თავისებურებებს, ხეთების სამშენებლო რიტუალებს, ხეთური ენის გრამატიკას და
გარე სამყაროსთან ხეთების ურთიერთობის ისტორიას.
7) „ქართული დიპლომატიკის უახლესი შენაძენი. რეცენზია გონელი არახამიას
მონოგრაფიაზე „სასისხლო სიგელთა შესწავლისათვის“ (თანაავტორობით; წელიწდეული „ქართული დიპლომატია“, ტ. 18, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემია, საქართველოს ისტორიკოსთა ეროვნული კომიტეტი, თბილისი, 400-412).
გონელი არახამიას მონოგრაფიაში „სასისხლო სიგელთა შესწავლისათვის“
სრულადაა წარმოდგენილი საკვლევ პრობლემასთან დაკავშირებით პირველწყაროების შესწავლის საფუძველზე გამოთქმული ახალი თვალსაზრისი.
აკად. ნ. ხაზარაძემ მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო და ადგილობრივი
ფორუმების მუშაობაში და წაიკითხა მოხსენებები:
_ „ჰიდრონიმი „ფაზისი“ და ევროპა-აზიის საზღვარი“ (თანამომხსენებელი; II
საერთაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესი „თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 წელი“, თბილისი);
_ „ქართველთა უძველესი ისტორიისათვის“ (II საერთაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესი _ „თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 წელი“, თბილისი);
_ „ქართველები და გარესამყარო ძვ. წ. IV-III ათასწლეულებში“ (სტუ-ს მე-12
ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია _ „ხელისუფლება და საზოგადოება, თბილისი);
_ „აკადემიკოსი თ. ყაუხჩიშვილი და საქართველოს ბერძნული ეპიგრაფიკა“
(სტუ-ს მე-7 საერთაშორისო სიმპოზიუმი _ „ევროპული არჩევანი“, თბილისი).
აკად. ნ. ხაზარაძე ხელმძღვანელობდა: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის არქეოლოგიისა და საქართველოს ისტორიის დეპარტამენტს;
სტუ-ს საგრანტო პროექტს თემაზე: „საქართველოს ისტორიის ქართული და უცხოური წერილობითი წყაროები (ძვ. წ. XII-ახ. წ. XV საუკუნის ბოლომდე)“; გ) 2 მაგის-

164

ტრანტსა და 4 დოქტორანტს. რეცენზირება გაუწია მონოგრაფიებს: ქ. ახობაძე, „სახელმწიფო და კულტურის პოლიტიკა“ (თბილისი, 208 გვ.); ბ. გაფრინდაშვილი,
„მარიამ კერესელიძე _ დაკარგული ქართველი ქალი“ (თბილისი, 208 გვ.). რედაქტორის მოადგილის სტატუსით მონაწილეობდა: სტუ-ს თეოლოგიის სასწავლოსამეცნიერო ცენტრის სამეცნიერო-საისტორიო ჟურნალ „სვეტიცხოველის“ 2018 წლის
ნომრების გამოცემაში; საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ჟურნალ
„მაცნეს ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიისა და ხელოვნების ისტორიის სერიის“, ისტორიის, ეთნოლოგიის, რელიგიის შესწავლისა და პროპაგანდის სამეცნიერო
ცენტრის ჟურნალ „ანალების“ სარედაქციო კოლეგიების მუშაობაში.
თავმჯდომარეობდა ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო საზოგადოებას.

აკადემიკოსი ჯონი ხეცურიანი

სტატია
„საკონსტიტუციო რეფორმა საქართველოში (2017 წ.) და საკონსტიტუციო სასამართლო“ („საკონსტიტუციო სამართლის ჟურნალი“, N1, თბილისი, 27-42, ქართულ
და ინგლისურ ენებზე).
საქართველოში 2017 წელს განხორციელებული საკონსტიტუციო რეფორმის
შედეგად ცვლილებები განიცადა საკონსტიტუციო სასამართლოს კონსტიტუციური
საფუძვლების განმსაზღვრელმა ნორმებმა. განხილულია ამ ცვლილებათა არსი, მათი
მიზანშეწონილობა და მნიშვნელობა. ნაჩვენებია საზღვარგარეთის ქვეყნების შესაბამისი საკანონმდებლო რეგულირების გამოცდილება. გამოთქმულია კონკრეტული
წინადადებები ამ სფეროში მოქმედი კანონმდებლობის შემდგომი სრულყოფის თაობაზე.
მომზადდა და ქართული ენციკლოპედიის მთავარ სამეცნიერო რედაქციას წარედგინა სტატია _ „იურიდიული მეცნიერება საქართველოში“ (ავტორთა კოლექტივთან ერთად).
აკად. ჯ. ხეცურიანმა მონაწილეობა მიიღო ბალტიისპირეთისა და შავი ზღვის
რეგიონების ქვეყნების კონსტიტუციური მართლმსაჯულების ასოციაციის მე-3 კონგრესის მუშაობაში, რომელიც მიეძღვნა თემას _ „საკონსტიტუციო სასამართლოების
როლი ევროპული ინტეგრაციის პროცესში“ (თბილისი).

აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი ირაკლი იმედაძე
სახელმძღვანელო
„ფსიქოლოგიის ისტორია: ანტიკური ხანიდან ჩვენ დრომდე“ (გამომცემლობა
„უნივერსალი“, თბილისი, 712 გვ.).
ვრცლად არის გადმოცემული და გაანალიზებული ფსიქოლოგიის 2500-წლოვანი ისტორია, მისი განვითარების ძირითადი ეტაპები და უმთავრესი ტენდენციები.
განხილულია მეცნიერების და, კერძოდ, ფსიქოლოგიის მეთოდოლოგიის ძირითადი
საკითხები. დახასიათებულია ფსიქოლოგიის ძირითადი დარგების ისტორიული
ფორმირების პროცესი. სახელმძღვანელო შეიცავს მსოფლიო ფსიქოლოგიის ყველა
უმთავრესი თეორიული სისტემისა თუ მიმდინარეობის ანალიზს. ეს ანალიზი, ასევე,
შეფასებები ყველაგან, სადაც, ეს შესაძლებელია კეთდება განწყობის ზოგადფსიქოლოგიური კონცეფციის პოზიციებიდან. განხილულია საკუთრივ უზნაძის სკოლის
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მონაპოვარიც, ისევე, როგორც ქართული ფსიქოლოგიური აზრის უფრო ადრინდელი
ნიმუშები. ამით გამოირჩევა იგი ფსიქოლოგიის ისტორიის უცხოური სახელმძღვანელოებისაგან.

სტატიები

1) „ორგვარი ფსიქოლოგიის პრობლემა და განწყობის ანთროპული თეორია“ (ჟ.
„საქართველოს ფსიქოლოგიის მაცნე“, №1, 2017, გამომცემლობა „მწიგნობარი“, 238248).
გაანალიზებულია შ. ნადირაშვილის „ანთროპული თეორია“, რომელიც უზნაძის განწყობის თეორიის განვითარებად არის წარმოდგენილი. ნაჩვენებია მისი ძლიერი და სუსტი მხარეები. ეს თეორიული მოდელი არის განწყობის ზოგადფსიქოლოგიური კონცეფციის ჰუმანიტარულ პარადიგმაზე დაფუძნების მცდელობა.
ასეთი მცდელობა ბუნებრივად აწყდება სერიოზულ სირთულეებს, რამდენადაც დ.
უზნაძის განწყობის ფსიქოლოგია მკაფიოდ საბუნებისმეტყველო ტიპისაა.
2) „მეცნიერების ფსიქოლოგია“ (ჟ. „საქართველოს ფსიქოლოგიის მაცნე“, №1,
გამომცემლობა „მწიგნობარი“, თბილისი).
გადმოცემულია შედარებით ახალი დარგის _ „მეცნიერების ფსიქოლოგიის“
ძირითადი მონაცემები და მიდგომები. კერძოდ: მეცნიერთა კოგნიტური სფეროს
კვლევის შედეგები; გენიოსობის პრობლემა; მეცნიერთა პიროვნული თვისებები და
მათი ტიპოლოგია; მეცნიერთა რელიგიურობის საკითხი; სოციალურ-ფსიქოლოგიური ფაქტორების გავლენა მეცნიერებაზე; სამეცნიერო სკოლების დახასიათება და
სხვა საკითხები.
3) „თანამედროვე ფსიქოლოგიის ზოგიერთი მიმდინარეობის შესახებ“ (ჟ. „საქართველოს ფსიქოლოგიის მაცნე“, №1, გამომცემლობა „მწიგნობარი“, თბილისი).
განხილულია სამი ფსიქოლოგიური მიმართულება/კონცეფცია, რომელთაც
მნიშვნელოვანი ადგილი უკავიათ თანამედროვე ფსიქოლოგიური მეცნიერების რუკაზე. ესენია: ტრანსპერსონალური ფსიქოლოგია, პოზიტიური ფსიქოლოგია და
რაიან-დეცის თვითდეტერმინაციის კონცეფცია. ამ მიმართულებების/თეორიების
ძირითადი შინაარსი, შეფასებები და კრიტიკული ანალიზი, პირველ რიგში, მათი
მეთოდოლოგიური სტატუსის გარკვევის კუთხით არის წარმართული.
4) „კიდევ ერთხელ ნებელობის ფენომენოლოგიის შესახებ“ (კრ. „ფსიქოლოგიური გამოკვლევები“, გამომცემლობა „ბათუმის უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 45-52).
განხილულია დ. უზნაძისა და შ. ჩხარტიშვილის პოზიციების დაახლოების
საკითხი ნებელობითი ქცევის ფენომენოლოგიასთან დაკავშირებით. ეს შესაძლებელია, თუკი სურვილისა (მე მინდა) და საჭიროების (მე უნდა) განცდები დახასიათებული იქნება, როგორც მრავალი გარდამავალი ამბივალენტური ვოლიტური
განცდისაგან შემდგარი კონტინიუმის უკიდურესი წერტილები.
აკად. წევრ-კორ. ი. იმედაძე ხელმძღვანელობდა შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებულ გრანტს: „განწყობის ქართული ფსიქოლოგიური სკოლის ცნებითი აპარატი _ თეორიული და გამოყენებითი მხარეები“.
პროექტის მიზანია: განწყობის თეორიის ცნებითი აპარატის დაზუსტება და
ფსიქოლოგიურ ცნებათა ლექსიკონის შექმნა ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე.
იგი განაგრძობდა საქმიანობას შემდეგი ჟურნალების სარედაქციო საბჭოებსა
და სარედაქციო კოლეგიებში: „საქართველოს ფსიქოლოგიის მაცნე“ _ მთავარი
რედაქტორი (თბილისი); „ფსიქოლოგიური ჟურნალი“ (რუსეთის მეცნიერებათა
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აკადემიის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი); „ირკუტსკის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
„მაცნე. ფსიქოლოგიის სერია“; „21-ე საუკუნის ფსიქოლოგიის პრობლემები“ (ლიტვა);
„პედაგოგიკისა
და
ფსიქოლოგიის
პრობლემები“
(ერევნის
სახელმწიფო
პედაგოგიური უნივერსიტეტი). აკად. წევრ-კორ. ი. იმედაძე ხელმძღვანელობს
საქართველოს ფსიქოლოგთა ასოციაციას.

აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი გურამ ლორთქიფანიძე
მონოგრაფია

„ქართველი ებრაელები საქართველოს საარქივო დოკუმენტებში“ (რედაქტორი
იერუსალიმის უნივერსიტეტის პროფესორი კონსტანტინე ლერნერი; გამომცემლობა
„უნივერსალი’’, თბილისი, 249 გვ., ქართულ და ინგლისურ ენებზე).
პირველად ქვეყნდება რელიგიური, კულტურულ-საგანმანათლებლო დოკუმენტები, სამართლებრივ-ეკონომიკური, პოლიტიკური ხასიათის საბუთები, რომლებიც ასახავენ ქართველ ებრაელთა თემის ცხოვრებას VIII-IX სს.; ისინი დაცულია
საქართველოს ცენტრალურ საისტორიო არქივში, ქუთაისის ცენტრალურ არქივში,
აჭარის საარქივო სამმართველოში, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში და
პირველად შემოდის სამეცნიერო მიმოქცევაში. მონოგრაფია უხვადაა ილუსტრირებული, თან ახლავს საძიებელი. ნაშრომი დაიბეჭდა შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით, წარდგენილი იყო ფრანკფურტის
წიგნის საერთაშორისო გამოფენაზე.

სტატიები
1) „სამამულო არქეოლოგიის ნაცადი წინამძღოლი აკადემიკოსი ანდრია აფაქიძე“ (ა. აფაქიძის სახელობის არქეოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო-კვლევითი
ჟურნალი ,,არქეოლოგია’’, #1, თბილისი, 5-32).
2) „კავკასიის ქვის ხანის არქეოლოგიის პატრიარქი ვასილ ლიუბინი 100 წლის
გახდა“ (ა. აფაქიძის სახელობის არქეოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო-კვლევითი
ჟურნალი „არქეოლოგია“, #1, თბილისი, 33).
3) „კავკასიის ქვის ხანის არქეოლოგიის პატრიარქი. ვასილ ლიუბინის 100
წლისთავისათვის“ (ჟ. ,,მაცნეს ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია“, # 1, თბილისი, 262-264).
4) „ქართული ფალერისტიკის სათავეებთან“ (თანაავტორობით; „ისტორიულშემეცნებითი ჟურნალი ისტორიანი“, #4, გამომცემლობა „პალიტრა-L, თბილისი, 2728).
5) „დავითის ფარი (მაგენ დავიდი). II-III სს. ბრინჯაოს საკინძე გონიო
აფსაროსიდან“ (კრებულში „ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა“, IX, ბათუმი,
175-177, ქართულ და ინგლისურ ენებზე; დამოუკიდებელი ებრაული გაზეთი
„მენორა“, #7).
6) „ეპისკოპოსი პეტრე კონჭოშვილი (1836-1903) ჭოროხის ხეობის ქართული
მოსახლეობის ,,სარწმუნეობრივი და ზნეობრივი მდგომარეობის შესახებ“ (საერთაშორისო კონფერენციის მასალები _ „ჩვენი სულიერების ბალავარი“, ბათუმი, ქართულ
და ინგლისურ ენებზე).
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აკად. წევრ-კორ. გ. ლორთქიფანიძემ მონაწილეობა მიიღო II საერთაშორისო
ქართველოლოგიურ კონგრესში _ „თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 წელი“ (საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, ივ. ჯავახიშვილის სახ.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი). მისი მოხსენების თემა იყო:
„Planta pedis’’ რომაული დამღის იმიტაცია კოლხური დოქის ყურზე სოფ.
დაფნარიდან“. კონგრესის მასალები დაიბეჭდა ქართულ, ინგლისურ და რუსულ
ენებზე.

აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი
ლიანა მელიქიშვილი

წიგნები
1) „ღირებულების როლი ეთნოკულტურულ პროცესებში“ (გამომცემლობა „მწიგნობარი“, თბილისი, 168 გვ., ქართულ, რუსულ, ინგლისურ ენებზე).
განხილულია ღირებულებების იერარქიული სტრუქტურა და მასთან დაკავშირებით არსებული დადებითი თუ უარყოფითი პროცესები ეთნიკურ კულტურაში,
განსაკუთრებით სხვადასხვა ეთნოჯგუფების მიერ „სამშობლოსადმი“ განცდისა და
მანიფესტირების პერსპექტივა, რასაც, საბოლოოდ, დაპირისპირებამდე მიჰყავს ჯგუფები. დაპირისპირება კი ემყარება ადგილის მიკუთვნებულობას და საბოლოოდ
რესურსებისათვის ბრძოლას ავლენს.
2) „ქართველი ხალხის ეთნოლოგიური ლექსიკონი. აჭარა“ (თანაავტორობით;
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიური კვლევის ცენტრი, გამომცემლობა „სამშობლო“, ბათუმი, 640 გვ.).
მოცემულია აჭარის მოსახლეობის სოციალური ურთიერთობების, სამეურნეო
ყოფის, მატერიალური და სულიერი კულტურის ტერმინები და მათი ვრცელი ეთნოგრაფიული ახსნა-განმარტება.

სტატია

„ტრადიცია _ მოდერნიზმის ოპოზიცია“ (ჟ. „მაცნეს ისტორიის, არქეოლოგიის,
ეთნოლოგიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია“, # 2, თბილისი).
ტრადიცია განიხილება, როგორც მოდერნიზმის ოპოზიცია და უარყოფით
რაკურსშია წარმოდგენილი. ამ თვალთახედვით, მოდერნიზაციის პროცესი ყოველთვის ასუსტებს და განდევნის ტრადიციას. იძულებითმა მოდერნიზაციამ შეიძლება
გამოიწვიოს დამანგრეველი რეაქცია, რაც პიროვნულ იდენტურობაზე მოახდენს
გავლენას. ახალი ქვეყნების მოდერნიზაციის მაგალითმა აჩვენა, რომ ტრადიციას
მნიშვნელოვანი როლი აკისრია, მოდერნიზაციისას იგი არა მხოლოდ რჩება, არამედ
ხანდახან ძლიერდება კიდეც. ეს პროცესი მუდმივმოქმედია კაცობრიობის განვითარების მანძილზე.
აკად. წევრ-კორ. ლ. მელიქიშვილი არის: რედაქტორი წიგნებისა _ ა) „საისტორიო-სამეცნიერო ძიებანი დამოუკიდებელ საქართველოში“ (ნ. ხაზარაძე; თბილისი,
2018); ბ) „სახელმწიფო და კულტურის პოლიტიკა“ (ქ. ახობაძე; თბილისი, 2018);
რეცენზენტი ნაშრომისა _ „ქართული სოფლის ტრადიციული სამეურნეო კულტურა
და მისი განვითარების პერსპექტივები. კახეთის რეგიონის ისტორიულ-ეთნოლოგიური გამოკვლევა“ (მ. ბურდული, ა. დაუშვილი, ნ. ჯალაბაძე, ლ. მღებრიშვილი;
თბილისი, 2018).
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აკად. წევრ-კორ. ლ. მელიქიშვილმა მონაწილეობა მიიღო კონფერენციებში და
წაიკითხა მოხსენებები:
_ „ენის ურთიერთობის ასპექტები და ეთნიკური იდენტობა პოლიეთნიკურ
საქართველოში“ (თანამომხსენებელი ნ. ჯალაბაძე; „ლავროვისეული კითხვანი“ შუააზიურ-კავკასიური, კავკასია და ცენტრალური აზია: ეთნოგრაფია, ფოლკლორისტიკა,
ისტორია. პეტრე დიდის სახ. ანთროპოლოგიისა და ეთნოგრაფიის მუზეუმი, სანკტპეტერბურგი);
_ „პოლიტიკური და ეთნიკური საზღვრის ურთიერთმიმართება ფ. ბარტის
თეორიის მიხედვით“ (მე-7 საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი „საქართველოს
ევროპული არჩევანი“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი);
_ „ტრადიცია _ მოდერნიზმის ოპოზიცია“ (II საერთაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესი _ „თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 წელი“, თბილისი).
აკად. წევრ-კორ. ლ. მელიქიშვილი სამეცნიერო ხელმძღვანელი და მონაწილეა
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული გრანტებისა:
_ „სომხურ-აზერბაიჯანული ეთნიკური ჯგუფების ურთიერთობა საქართველოში (ქვემო ქართლი) და მათი სამოქალაქო ინტეგრაციის დინამიკა“(RF/17-76,
პროექტის ავტორი, სამეცნიერო ხელმძღვანელი და მონაწილე);
_ „რელიგიური უმცირესობა სამცხე-ჯავახეთში“ (FR/ 17- 89, მონაწილე).
იგი არის: კავკასიური მიმომხილველი „კავკასიური კვლევების ასოციაციის
ჟურნალის“ _ „Caucasus Surveiy – The jornal of the Association for Caucasian Studies”
(სორბონის უნივერსიტეტი, პარიზი) საერთაშორისო საბჭოს წევრი; ჟურნალ „მაცნეს
ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიისა და ხელოვნების ისტორიის სერიის“ სარედაქციო კოლეგიის წევრი; 2018 წელს არჩეულია აზიის მეცნიერებათა აკადემიებისა
და საზოგადოებების ასოციაციის (AASSA) მეცნიერებისა და ინჟინერიის ქალთა
სპეციალური კომიტეტის (WISE) წევრად. ავსტრალიის მეცნიერებათა აკადემიამ
გამოაქვეყნა მსოფლიოში გამორჩეული ქალი მეცნიერების პროფილები; მათ შორის
ორი ქართველია: ლიანა მელიქიშვილი და ია ფიფია.
აკად. წევრ-კორ. ლ. მელიქიშვილმა მონაწილეობა მიიღო: მარნეულის რაიონის
ეთნოგრაფიულ ექსპედიციაში. მოპოვებულ იქნა მასალა _ გადმოცემები აზერბაიჯანელებისა და სომხების მკვიდრობის, ჩასახლების შესახებ ურთიერთპრეტენზიების რაკურსში. მისი მონაწილეობით და დახმარებით მარნეულის 4 სოფელს გადაერქვა საბჭოთა ლიდერების სახელები (ულიანოვკა, შაუმიანი, კიროვკა, ბუდიონოვკა)
და ეწოდა: ვერხვიანი, დიდი შულავერი, რიყისპირი, მეწამულა.

აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი
კონსტანტინე ფიცხელაური

სტატიები

1) „ჰერეთი და ჰერები“ (ჟ. „მაცნეს ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიისა და
ხელოვნების ისტორიის სერია“, N1, თბილისი, 87-105).
განხილულია ჩვენი ისტორიოგრაფიის ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემის _
ისტორიული ჰერეთის ქართლის _ იბერიის სახელმწიფოსთვის კუთვნილების საკითხი.
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2) „კავკასიაში სახელმწიფო სისტემის ჩამოყალიბების კვლევის პერსპექტივა“ (ჟ.
„ანალები“, №14, მიეძღვნა აკადემიკოს დავით მუსხელიშვილის დაბადების 90 წლისთავს; ისტორიის, ეთნოლოგიის, რელიგიის შესწავლისა და პროპაგანდის სამეცნიერო
ცენტრი, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 14-43).
შემოთავაზებულია სამხრეთ კავკასიის ცენტრალური ნაწილის ადრე და
შუაბრინჯაოს ხანის კულტურების შესწავლა ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით
და ინტერდისციპლინული კვლევების საფუძველზე, რამაც არ უნდა გამორიცხოს
სრულიად ახალი თვალთახედვა, დამკვიდრდეს ჩვენი წარსულის შესწავლის
ძირითად პრობლემებთან დაკავშირებით და უკვე ამ პერიოდიდან ვისაუბროთ კავკასიაში მახლობელი აღმოსავლეთის თანადროული და თანატოლი ცივილიზაციის
არსებობაზე.
ისტორიულ-გეოგრაფიულმა და არქეოლოგიურმა სამუშაოებმა ივრის ზეგანზე გამოავლინა ძვ. წ. II ათასწლეულის მეორე ნახევრის გეოგრაფიულად ერთმანეთისაგან მკვეთრად გამოყოფილი ერთი კულტურის არქეოლოგიური ძეგლების ორი
პალეოურბანული ჯგუფი: ერთი _ ჰერეთის (შირაქის) პლატოზე, მეორე _ ივრის
ვაკესა და დავით გარეჯის მრავალმთაში.
საანგარიშო წელს დაზვერვითი და გათხრითი საველე არქეოლოგიური სამუშაოები წარმოებდა ჰერეთის პლატოზე, „დიდნაურის“ ნაქალაქარზე როგორც ქალაქის
ტერიტორიაზე, ისე სამაროვანზე. ჩატარებული სამუშაოების შედეგად დარწმუნებით
შეიძლება ითქვას, რომ ქალაქი „დიდნაური“ ძვ. წ. XIII საუკუნეში მთლიანად გაანადგურა ძლიერმა მიწისძვრამ. ამაზე მიგვითითებს მის დასავლეთ გალავანზე
გამართული საცხოვრებელი შენობები და შესაწირი მოედანი, რაც სტრატიგრაფიულად ზუსტად არის დადგენილი.
საანგარიშო წლის არქეოლოგიური სამუშაოების მნიშვნელოვან მიღწევად
უნდა იქნეს მიჩნეული სამაროვნის უკიდურეს ჩრდილო-აღმოსავლეთ კუთხეში ძვ. წ.
XIV-XIII სს. დიდი სამარხის აღმოჩენა, რომელიც შეიძლება სამეფო იყოს. მისმა
შესწავლამ შესაძლოა მტკიცებითი მონაცემები მოგვცეს ძვ. წ. II ათასწლეულის მეორე
ნახევარში აქ სახელმწიფოებრივი სისტემის არსებობის შესახებ.
აკად. წევრ-კორ. კ. ფიცხელაურს აქვს ანგარიშგასაწევი მონაცემები იმის სავარაუდოდ, რომ კავკასიაში ცივილიზაციის საწყისი უკვე ადრე და შუაბრინჯაოს ხანიდან
ვიგულისხმოთ, რომელიც მახლობელი აღმოსავლეთის უძველესი სახელმწიფოების
თანადროული და, არ არის გამორიცხული, თანატოლია. თუ ყოველივე ეს დადასტურდა, კავკასიის წარსული სულ სხვა, აღმატებულ ხარისხში უნდა იქნეს განხილული.
ქალაქ „დიდნაურის“ ეპოქის სრულად შესაცნობად წარდგენილია განაცხადი
ორი გრანტის მოსაპოვებლად: ა) შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში
ფუნდამენტური კვლევების კონკურსზე _ „შირაქის (ჰერეთის) ველის პალეოგარემოს
რეკონსტრუქცია _ ადრეული სახელმწიფო ფორმირებების კვალი სამხრეთ კავკასიაში“. კვლევის სამწლიანი პროექტი უკვე დაფინანსდა; ბ) აშშ (დრ. პოლინა საბინინის მიერ, ბრიჯუოტერის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მასაჩუსეტსი) ეროვნული
სამეცნიერო ფონდის საგრანტო კონკურსზე („საერთაშორისო კვლევითი გამოცდილება სტუდენტებისათვის“) – „შირაქის ზეგნის ქართულ-ამერიკული მულტიდისციპლინური კვლევა“, რომელმაც დასამტკიცებლად უკვე გაიარა პირველი ეტაპი. ამ
უნივერსიტეტის სტუდენტების დიდი ჯგუფი, ქართველ სტუდენტებთან ერთად
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უკვე 2019 წელს მიიღებს მონაწილეობას „დიდნაურის“ და „კასრისწყლის“
არქეოლოგიურ სამუშაოებში და მოპოვებული მასალის დამუშავებაში.
3) „Древнегородские памятники конца II начала I тыс. до н.э. на Иорской
возвышенности“ („ძველი ქალაქური ძეგლები ივრის ზეგანზე ძვ. წ. II ს. ბოლო_I ს.
დასაწყისი“) (ცნობილი სომეხი არქეოლოგის პროფ. ტელემაქ ხაჩატრიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილ საიუბილეო კრებულში, სომხეთის მეცნიერებათა აკადემიის
არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი, ერევანი, 53-60, რუსულ ენაზე).
ნარკვევში შემოთავაზებულია აღნიშნული პერიოდის ძეგლების კვლევა საქართველოს მოსაზღვრე სომხეთის ტერიტორიაზე დაიგეგმოს ახალი ტექნოლოგიების
გამოყენებითა და ინტერდისციპლინური კვლევების საფუძველზე, რომლის შედეგადაც არ უნდა გამოირიცხოს ივრის ზეგნის ძეგლების ამ მეთოდიკით კვლევის
შედეგების მსგავსი ფაქტობრივი მასალის მოძიება.
4) „დავით გარეჯის მრავალმთა საუკუნეებს მიღმა“ („საქართველოს ისტორიულ და კულტურულ ძეგლთა აღწერილობა“, ტომი 1 – III, თბილისი, 209-300).
აკად. წევრ-კორ. კ. ფიცხელაურმა მონაწილეობა მიიღო II საერთაშორისო
ქართველოლოგიურ კონგრესში - „თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 წელი“. მისი მოხსენების თემაა: „კავკასიაში სახელმწიფოებრივი სისტემის ჩამოყალიბების კვლევის პერსპექტივა“. კონგრესის მასალები დაიბეჭდა ქართულ, ინგლისურ
და რუსულ ენებზე.

აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი
დავით ჩარკვიანი

სტატიები
1) „ალბათური მსჯელობა და განწყობის ეფექტები” („საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი“, #1, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი, თსუ-ს გამომცემლობა,
ISSN: (online), თბილისი, 5-13).
განხილულია ალბათურ მსჯელობათა მოქმედების ფსიქიკური მექანიზმები.
ნაჩვენებია ალბათურ და რაოდენობრივ მსჯელობებთან ობიექტური და სუბიექტური შეფასებითი ეტალონების მიზეზობრივი კავშირის თავისებურება. გაანალიზებულია შედეგები, რომლებიც ალბათურ მსჯელობებზე პროსპექტული და სიტუაციური განწყობების განსხვავებულ მადეტერმინირებელ ზემოქმედებას ეხება. გათვალისწინებულია ალბათურ მსჯელობებზე ზემოქმედი შემდეგი ორი ფაქტორი: შეცდომათა მაკორეგირებელი ინფორმაცია და შეფასებათა ქმედითობის შესახებ უკუკავშირი. ზოგადი შედეგის თანახმად, მაკორეგირებელი ინფორმაციის მიწოდების
შემთხვევაში პროსპექტულმა განწყობამ, სიტუაციურთან შედარებით, მცდარი მსჯელობის რაოდენობა მნიშვნელოვნად შეამცირა, ხოლო უკუკავშირის ზემოქმედების
დადებითი ეფექტი მნიშვნელოვნად გააძლიერა.
2) „შეფასებით მსჯელობათა ტენდენციურობის თვისებრივი და რაოდენობრივი მახასიათებლები” (ჟ. „საქართველოს ფსიქოლოგიის მაცნე“, N1, გამომცემლობა
„მწიგნობარი“, თბილისი).
გაანალიზებულია შეფასებითი მსჯელობებისთვის ტენდენციურობისა და მისი
სისწორის შემფასებელი კრიტერიუმები. გამოყოფილია მსჯელობების შეცდომები,
რომლებსაც აღქმისა და მეხსიერების პროცესუალური თავისებურება განსაზღვრავს.
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ამგვარი კოგნიტური შეცდომები არაწრფივი ფსიქომეტრიკული ფუნქციის გათვალისწინებით არის განხილული, რასაც სუბიექტზე ზემოქმედ ცვლადებსა და
შეფასებით მსჯელობებს შორის არსებული სპეციფიკური კავშირის ამსახველია. გაანალიზებულია ტენდენციური აღქმისეული მოქმედებით გამოწვეული შეცდომების
შემდეგი ფორმები: წინანდელი დანახარჯის, ხარჯის გაწევის, დანახარჯების თავიდან აცილების, დებულებათა ფორმულირების და შეფასებითი ეტალონები. განხილულია, აგრეთვე, მსჯელობათა სისწორის შემფასებელი ნორმატიულ-სტატისტიკური, სოციალურ-თანხმობითი და პრაგმატულ-სარგებლიანობითი კრიტერიუმები.

აკადემიის სტიპენდიატი ბუბა კუდავა
ბ. კუდავა არის ისტ. მეცნ. კანდ., კავკასიის უნივერსიტეტის სრული პროფესორი.

წიგნები
1) „ტაო-კლარჯეთი. ისტორიულ-კულტურული ნარკვევი“ (მთავარი რედაქტორი და თანაავტორი; კ. კეკელიძის სახ. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, თბილისი,
600 გვ., ქართულ ენაზე).
2) „Tao-Klarjeti. Historical and Cultural Essays“ („ტაო-კლარჯეთი. ისტორიულკულტურული ნარკვევი“) (მთავარი რედაქტორი და თანაავტორი; კ. კეკელიძის სახ.
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, თბილისი, 600 გვ., ინგლისურ ენაზე).
3) Tao-Klarceti. Tarİh ve Kültür Araştırmaları („ტაო-კლარჯეთი. ისტორიულკულტურული ნარკვევი“) (მთავარი რედაქტორი და თანაავტორი; კ. კეკელიძის სახ.
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, თბილისი, 600 გვ., თურქულ ენაზე).
ტაო-კლარჯეთის მიმართ გაზრდილი ინტერესის კვალდაკვალ მატულობს
მოთხოვნა სამეცნიერო და მეცნიერულ-პოპულარულ ლიტერატურაზე, მათ შორის,
სხვადასხვა ენაზე. სამწუხაროდ, დღემდე არ არსებობდა ტაო-კლარჯეთის ისტორიისა და კულტურის შესახებ ერთიანი, კომპლექსური ნაშრომი, რომელიც შესაბამის
დახმარებას გაუწევდა სპეციალისტებსაც და საზოგადოების ფართო წრეებსაც.
ეს არის პირველი შემთხვევა ტაო-კლარჯეთის შესახებ ამ მოცულობის განზოგადებული, მეცნიერულ-პოპულარული, კოლექტიური ნაშრომის გამოცემისა,
რომელშიც მოცემულია რეგიონის გაბმული ისტორია უძველესი დროიდან დღემდე
და, პარალელურად, კომპაქტური სახით წარმოჩენილია მხარის კულტურისთვის
მნიშვნელოვანი სხვადასხვა ასპექტი. პრაქტიკულია, რომ გამოცემა სამენოვანია, სამი
დამოუკიდებელი წიგნია ქართულ, ინგლისურ და თურქულ ენებზე.
4) „ექვთიმე თაყაიშვილი. თხზულებანი“, ტ. 5 (მთავარი რედაქტორი აკად.
რ. მეტრეველი; რედაქტორი, სარედაქციო კოლეგიის წევრი; გამომცემლობა „არტანუჯი“. თბილისი, 488 გვ. და 24 გვ. ჩანართი).
5) „ექვთიმე თაყაიშვილი. თხზულებანი“, ტ. 6 (მთავარი რედაქტორი აკად.
რ. მეტრეველი; სარედაქციო კოლეგიის წევრი; გამომცემლობა „არტანუჯი“. თბილისი, 916 გვ.).
ბ. კუდავა არის შემდეგი სერიების:
– „არტანუჯის წყაროები“ (საისტორიო წყაროები საქართველოს შესახებ) _ მთავარი რედაქტორი (გამოიცა: „თედო ჟორდანია. ქრონიკები“, II; „დღიური შარდენის
მოგზაურობისა სპარსეთსა და აღმოსავლეთ ინდოეთში, შავი ზღვისა და კოლხეთის
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გზით“, ა. მანველიშვილის თარგმანი; „ჟიულ მურიე. სამეგრელო (ძველი კოლხეთი)“.
ფრანგულიდან თარგმნა ვ. ანთელავამ);
– „სამხრეთ კავკასია და ანატოლია“ _ სარედაქციო კოლეგიის წევრი (გამოიცა:
„გუსტავ რადე „ოსმალოს საქართველოს“ შესახებ. 1867, 1874 და 1893 წლების მოგზაურობები“; თარგმნეს, შესავალი, კომენტარები და საძიებლები დაურთეს ი. აღლაძემ
და გ. საითიძემ);
– „Getting to know Georgia“ („გავიცნოთ საქართველო“) - მთავარი რედაქტორი.
(გამოიცა ინგლისურ და რუსულ ენებზე: „Shota Rustaveli. The Man in the Panther’s Skin.
A Condensed Prose Retelling by Avtandil Arabuli“, „შოთა რუსთაველი. ვეფხისტყაოსანი.
ამბად მოთხრობილი ავთანდილ არაბულის მიერ“; „Alexandre Elisashvili. Tbilisi. A
History in Tales“, „ალექსანდრე ელისაშვილი. თბილისი. ქალაქის თავგადასავალი“).
ბ. კუდავამ მონაწილეობა მიიღო:
– ბანას ტაძრისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო კონფერენციაში და წაიკითხა მოხსენება: „ბანა – პოლიტიკურ-ადმინისტრაციული და საეკლესიო ცენტრი“ (საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, თბილისი);
– ოქსფორდის უნივერსიტეტისა და შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის (,,საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების“) ერთობლივ საერთაშორისო კონფერენციის მუშაობაში; მისი მოხსენების თემაა: „ტაო-კლარჯეთი – ისტორიისა და კულტურის ძეგლები. გეომონაცემთა ბაზა და კატალოგი“
(თბილისი).
საანგარიშო წელს დასრულდა სამეცნიერო პროექტები: ა) „ტაო-კლარჯეთი.
ისტორიულ-ხუროთმოძღვრული გზამკვლევი“ (პროექტის მონაწილე, გამოცემის
მთავარი რედაქტორი, თანაავტორი); ბ) „ძველი ქართული სამწიგნობრო კერები. ორენოვან მონაცემთა ბაზა და ელექტრონული რუკა“ (პროექტის მონაწილე).
მოეწყო სამეცნიერო ექსპედიციები ტაო-კლარჯეთში.
საანგარიშო წელს გარკვეული მუშაობა ჩაატარეს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილებასთან არსებულმა დარგობრივმა კომისიებმა. კომისიების წევრებმა
გამოაქვეყნეს მნიშვნელოვანი სამეცნიერო ნაშრომები, აქტიური მონაწილეობა მიიღეს
სამეცნიერო დაწესებულებათა და უმაღლეს სასწავლებელთა 2017 წლის საქმიანობის
ანგარიშების განხილვა-შეფასებასა და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილებისათვის დასკვნების წარდგენაში. კომისიების თაოსნობით განხორციელდა არაერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება.
ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის კომისიამ მოამზადა და დაბეჭდა
ჟურნალი „ანალები“, #14 (ეძღვნება აკადემიკოს დავით მუსხელიშვილის დაბადებიდან 90 წლისთავს; გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 476 გვ.).
დასრულდა და დაიბეჭდა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ
დაფინანსებული სამწლიანი პროექტი _ „ქართული სოფლის ტრადიციული სამეურნეო კულტურა და მისი განვითარების პერსპექტივები. კახეთის რეგიონის ისტორიულ-ეთნოლოგიული გამოკვლევა“ (გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 600
გვ.); ჩატარდა აღნიშნული კოლექტიური მონოგრაფიის წარდგინება (საქართველოს
მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, თბილისი). გაიმართა, აგრეთვე, კომისიის
წევრის, პროფ. ო. ჯანელიძის მიერ ბოლო დროს გამოცემული წიგნების წარდგინება
(თელავი).
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საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებულ ქრისტიანული კვლევის საერთაშორისო ცენტრთან ერთად ჩატარდა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის
ავტოკეფალიის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმი (თბილისი) .
კომისიის წევრებმა მონაწილეობა მიიღეს:
_ II საერთაშორისო ქართველოლოგიურ კონგრესში _ „თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის 100 წელი“ (თბილისი);
– საერთაშორისო სიმპოზიუმის მუშაობაში, რომელიც მიეძღვნა სომხეთის I
რესპუბლიკის 100 წლისთავს (ერევანი); პროფ. ა. დაუშვილმა წაიკითხა მოხსენება
თემაზე: „ამიერკავკასიის დამოუკიდებლობა და რუსეთის ბოლშევიკური პრესა“;
– გერმანელი, ავსტრიელი და ქართველი საზოგადოებათმცოდნეების საერთაშორისო სიმპოზიუმში (ავსტრია, ვენა), რომელიც ჩატარდა დევიზით: „განათლება _
ვისი პასუხისმგებლობაა ეს?“ პროფ ა. დაუშვილმა წაიკითხა მოხსენება _ „განათლება
საქართველოში: ტოტალიტარიზმიდან დემოკრატიისაკენ“;
კომისიის წევრმა, პროფ ა. დაუშვილმა მონაწილეობა მიიღო ქართულ-გერმანულ დისკუსიაში თემაზე: „საქართველო გზაზე - „სტალინის აჩრდილები“.
ეკონომიკურ მეცნიერებათა კომისიის თაოსნობით ევროპის უნივერსიტეტის
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის ბაზაზე გაიმართა I ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია _ „ეკონომიკური მეცნიერების კრიზისი და ახალი პარადიგმის
ძიება” (თბილისი). კონფერენციის თანაორგანიზატორები იყვნენ: ივ. ჯავახიშვილის
სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის
ფაკულტეტი, თსუ-ს პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი, ევროპის უნივერსიტეტის ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი, გლობალიზაციის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების კვლევის ინსტიტუტი, ჟურნალი
„გლობალიზაცია და ბიზნესი“. კონფერენციის პლენარულ სესიასა და ორ სექციაზე
მოსმენილ იქნა ქართველი ეკონომისტების (მათ შორის 4 დოქტორანტის) 29 მოხსენება. საუკეთესო მოხსენებები დაიბეჭდა ჟურნალ „გლობალიზაცია და ბიზნესში“,
რომელიც შესულია ERIH PLUS-ის ბაზაში. ინფორმაცია კონფერენციის შესახებ არის
განთავსებული ელექტრონულ მისამართზე: http://eu.edu.ge/ge/news/801-evropis-universitetshi-sametsniero-konperentsia-sakhelcodebit-ekonomikuri-metsnierebis,
ხოლო
ჟურნალ „გლობალიზაცია და ბიზნესში“ გამოქვეყნებული სტატიები კი _ ელექტრონულ მისამართზე: http://www.eugb.ge/content.php.
საანგარიშო წელს ჩატარდა საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილების 15
სხდომა. განყოფილების საერთო კრებამ განიხილა განყოფილების წევრების, სამეცნიერო დაწესებულებათა და უმაღლეს სასწავლებელთა 2017 წლის საქმიანობის
ანგარიშები; საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილების გაერთიანებული ანგარიში წარედგინა აკადემიის სამეცნიერი-საორგანიზაციო სამსახურს. განყოფილების
წევრებს, მოწვეულ მეცნიერებს და დარგობრივ კომისიებს ექსპერტიზისათვის
გადაეცათ საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და
სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების სამეცნიერო საქმიანობის ამსახველი 2018
წლის ანგარიშები და დასრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები;
ექსპერტიზის დასკვნები, განყოფილების სხდომაზე განხილვის შემდეგ, წარედგინა
სამეცნიერო-საორგანიზაციო სამსახურს.
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განყოფილების საერთო კრებამ განიხილა კანონპროექტები „საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ“ და „მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და
მათი განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონებში ცვლილებების შეტანის თაობაზე; წინადადებები და შენიშვნები წარედგინა აკადემიის პრეზიდიუმს.
განყოფილების გაფართოებულ სხდომებზე მოსმენილ იქნა: ა) შემდეგი სამეცნიერო მოხსენებები _ აკად. წევრ-კორ. კ. ფიცხელაური, „ქართული სახელმწიფოს
ჩამოყალიბების წინარე საფეხურები ივრის ზეგანზე“; პროფ. გ. ანჩაბაძე, „საქართველოს შეიარაღებული ძალები 1918-1921 წლებში“; ბ) საქართველოს მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსობის კანდიდატთა ინფორმაციები მათი სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ. აკადემიის ნამდვილ წევრად (აკადემიკოსად) არჩეულ იქნა
პროფ. ვაჟა ლორთქიფანიძე („დემოგრაფიის“ სპეციალობით).
საანგარიშო წელს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის აკადემიური პრემია მიენიჭა
კომპლექსური მონოგრაფიის _ „კლარჯეთის“ (გამომცემლობა „სამშობლო“, ბათუმი,
2016) ავტორთა კოლექტივს.
განყოფილების თაოსნობით ჩატარდა აკად. დავით მუსხელიშვილის დაბადების 90 (19 ოქტომბერი), აკად. წევრ-კორ. ლეო ჩიქავას დაბადებიდან 90 (23 მაისი)
წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სხდომები.
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის უცხოელ წევრად არჩეულია ჩეჩნეთის რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი
შახრუდინ გაფუროვი (ისტორიის დარგში).
განყოფილება ასრულებდა, აგრეთვე, მიმდინარე საკითხებსა და ადმინისტრაციის დავალებებს.

ენის, ლიტერატურისა და ხელოვნების
განყოფილება
ენის, ლიტერატურისა და ხელოვნების განყოფილებაში 2019 წლის 1 იანვრისათვის გაერთიანებული იყო 10 წევრი, მათ შორის, 9 აკადემიკოსი და 1 წევრ-კორესპონდენტი, 1 სტიპენდიატი.
საანგარიშო პერიოდში განყოფილების წევრების მიერ გამოქვეყნებულია 8
წიგნი, 16 სახელმძღვანელო და 28 სამეცნიერო სტატია.

აკადემიკოსი ავთანდილ არაბული

წიგნები

1) „არნოლდ ჩიქობავა _ 120. კავკასიური იდენტობის გამარჯვება“ (გამომცემლობა „არტანუჯი“, თბილისი, 78 გვ. ISBN 978-9941-478-51-2).
ნაშრომი წარმოადგენს აკად. არნოლდ ჩიქობავას სამეცნიერო მოღვაწეობის
ძირითადი მიმართულებების ანალიზსა და შეფასებას, კერძოდ, წარმოჩენილია
მეცნიერის წვლილი ქართველოლოგიის განვითარებაში, კავკასიოლოგიური სკოლის
შექმნაში, ცნობილ საენათმეცნიერო დისკუსიაში... ასევე საუბარია იმ სირთულეებზე,
რაც მისი სკოლის განვითარების თანამედროვე გამოწვევებს წარმოადგენს.
2) „ეროვნული უნივერსიტეტი _ 100“ (ახალი) ქართული ენის კათედრა“ (გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 58 გვ. ISBN 978-9941-457-98-2).
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ქართული ენის კათედრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი
უპირველესი სტრუქტურული ერთეულია და, ამდენადვე, მისი ფუნქციონირების
ისტორია გარკვეულ წარმოდგენას გვიქმნის, ზოგადად, დედაუნივერსიტეტის განვითარების ეტაპებზე. კათედრამ იარსება 2006 წლამდე და მისი გაუქმება, ასევე, ერთერთი ნიშანი აღმოჩნდა იმ სისტემური პროცესებისა, რომელმაც არსებითად ისტორიული სახე დაუკარგა პირველ ეროვნულ უნივერსიტეტს. ნაშრომში გადმოცემულია
კათედრის ისტორია და შეფასებულია მისი როლი და მნიშვნელობა უნივერსიტეტის
იდეის განხორციელებაში.
3) „The Man in the Panter’s Skin. A Condensed Prose Retelling by Avtandil Arabuli“
(„ვეფხისტყაოსანი“, მოთხრობილი ავთანდილ არაბულის მიერ“) (გამომცემლობა „არტანუჯი“, 148 გვ., ISBN 978-9941-478-60-4, ინგლისურ ენაზე).
წიგნი წარმოადგენს „ვეფხისტყაოსნის“ ჩვენ მიერ მოთხრობილი შინაარსის
ინგლისურ ვერსიას. იგი ემსახურება პოემის ფართო პოპულარიზაციას.
4) „Витяз в тигровой шкуре. Краткий пересказ Автандила Арабули“ („ვეფხისტყაოსანი“, მოთხრობილი ავთანდილ არაბულის მიერ“) (გამომცემლობა „არტანუჯი“,
144 გვ; ISBN 978-9941-478-61-1, რუსულ ენაზე).
წიგნი წარმოადგენს „ვეფხისტყაოსნის“ ჩვენ მიერ მოთხრობილი შინაარსის
რუსულ ვერსიას. იგი ემსახურება პოემის ფართო პოპულარიზაციას.

სახელმძღვანელოები

1) „ქართული ენა“, მოსწავლის წიგნი, 2, 1-ლი ნაწილი (თანაავტორობით; გამომცემლობა „საქართველოს მაცნე“, თბილისი, 84 გვ. ISBN 978-9941-16-565-8).
2) „ქართული ენა“, მოსწავლის წიგნი, 2, მე-2 ნაწილი (თანაავტორობით; გამომცემლობა „საქართველოს მაცნე“, თბილისი, 84 გვ. ISBN 978-9941-16-566-5).
მე-2 კლასის სახელმძღვანელო ორ ნაწილად მოიცავს შესაბამისი სასწავლო
პროგრამით გათვალისწინებულ აუცილებელ ლიტერატურულსა და ენობრივ მასალას, რომელიც შესრულებულია ახალი საგანმანათლებლო მოთხოვნების საფუძველზე და კონკურსის შედეგად გრიფი მიენიჭა მიმდინარე სასწავლო წლისათვის
(2018 წელს).
3) „ქართული ენა“, მოსწავლის წიგნი, 3, 1-ლი ნაწილი (თანაავტორობით;
გამომცემლობა „საქართველოს მაცნე“, თბილისი, 96 გვ. ISBN 978-9941-16-571-9).
4) „ქართული ენა“, მოსწავლის წიგნი, 3, მე-2 ნაწილი (თანაავტორობით; გამომცემლობა „საქართველოს მაცნე“, თბილისი, 76 გვ. ISBN 978-9941-16-570-2).
წარმოდგენილი „ქართული ენის“ სახელმძღვანელო მე-3 კლასისათვის, მოცულობის შეზღუდვის გამო, გამოიცა ორ ნაწილად; ის მოიცავს შესაბამისი სასწავლო
პროგრამით გათვალისწინებულ აუცილებელ ლიტერატურულსა და ენობრივ მასალას, შესრულებულია ახალი საგანმანათლებლო მოთხოვნების საფუძველზე და
კონკურსის შედეგად გრიფი მიენიჭა მიმდინარე სასწავლო წლისათვის (2018 წელს).
5) „ქართული ენა“, მოსწავლის წიგნი, 4, 1-ლი ნაწილი (თანაავტორობით;
გამომცემლობა „საქართველოს მაცნე“, თბილისი, 80 გვ. ISBN 978-9941-16-575-7).
6) „ქართული ენა“, მოსწავლის წიგნი, 4, მე-2 ნაწილი (თანაავტორობით;
გამომცემლობა „საქართველოს მაცნე“, თბილისი, 100 გვ. ISBN 978-9941-16-576-4).
წარმოდგენილი სახელმძღვანელო გათვალისწინებულია ეროვნული სკოლის
მე-4 კლასისათვის. მოცულობის შეზღუდვის გამო წიგნი გამოიცა ორ ნაწილად; ის
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მოიცავს შესაბამისი სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებულ აუცილებელ ლიტერატურულსა და ენობრივ მასალას, შესრულებულია ახალი საგანმანათლებლო მოთხოვნების საფუძველზე და კონკურსის შედეგად გრიფი მიენიჭა მიმდინარე
სასწავლო წლისათვის (2018 წელს).
7) „ქართული ლიტერატურა“, მოსწავლის წიგნი, 5, 1-ლი ნაწილი (თანაავტორობით; გამომცემლობა „სწავლანი“, თბილისი, 92 გვ. ISBN 978-9941-9548-1-8).
8) „ქართული ლიტერატურა“, მოსწავლის წიგნი, 5, მე-2 ნაწილი (თანაავტორობით; გამომცემლობა „სწავლანი“, თბილისი, 100 გვ. ISBN 978-9941-9548-8-7).
წიგნი არის მე-5 კლასის მშობლიური ლიტერატურის ახალი სახელმძღვანელო
2 ნაწილად (სტანდარტით განსაზღვრული მოცულობის შეზღუდვის გამო), რომელსაც სასწავლო გრიფი მიენიჭა მიმდინარე სასწავლო წლისათვის (2018 წ.).
9) „ქართული ენა“, მოსწავლის წიგნი, 5 (თანაავტორობით; გამომცემლობა
„სწავლანი“, თბილისი, 110 გვ. ISBN 978-9941-9548-0-1).
წიგნი წარმოადგენს ქართული ენის გრამატიკის დამოუკიდებელ სახელმძღვანელოს მე-5 კლასის მოსწავლეებისათვის, შედგენილი თანამედროვე ბავშვის
ასაკობრივი მოთხოვნებისა და საჭიროებების გათვალისწინებით. მას სასწავლო
გრიფი მიენიჭა 2018 წელს.
10) „ქართული ენა“, მოსწავლის რვეული, 5 (თანაავტორობით; გამომცემლობა
„სწავლანი“, თბილისი, 72 გვ. ISBN 978-9941-9548-2-5).
„მოსწავლის რვეული“ ემსახურება იმ სასწავლო თემატიკის პრაქტიკულ განმტკიცებას, რომელსაც მე-5 კლასის „ქართული ენის“ სახელმძღვანელო სთავაზობს
მოსწავლეებს.
11) „ქართული ენა და ლიტერატურა“, მასწავლებლის წიგნი, 5 (თანაავტორობით; გამომცემლობა „სწავლანი“, თბილისი, 118 გვ. ISBN 978-9941-9548-3-2).
მასწავლებლის წიგნი მიზნად ისახავს პედაგოგებისათვის ადვილად (ადეკვატურად) მისაწვდომი გახადოს ის განაზრახი, რომელიც, ერთი მხრივ, მე-5 კლასის
ქართული ლიტერატურის, ხოლო მეორე მხრივ, იმავე კლასის ქართული ენის
სახელმძღვანელოებში არის ავტორების მიერ რეალიზებული. მასწავლებლებს მიეწოდება საგაკვეთილო გეგმებისა და შესაბამისი სასწავლო მეთოდებისა და ხერხების
ის მინიმუმი, რაც აუცილებელია ახალ სასწავლო პირობებში პედაგოგების ორიენტირებისათვის.
12) „ქართული ლიტერატურა“, მოსწავლის წიგნი, 6, 1-ლი ნაწილი (თანაავტორობით; გამომცემლობა „სწავლანი“, თბილისი, 92 გვ. ISBN 978-9941-9548-5-6).
13) „ქართული ლიტერატურა“, მოსწავლის წიგნი, 6, მე-2 ნაწილი (თანაავტორობით; გამომცემლობა „სწავლანი“, თბილისი, 112 გვ. ISBN 978-9941-9603-1-4).
წიგნი არის მე-6 კლასის მშობლიური ლიტერატურის ახალი სახელმძღვანელოს
გამოცემა 2 ნაწილად (სტანდარტით განსაზღვრული მოცულობის შეზღუდვის გამო),
რომელსაც სასწავლო გრიფი მიენიჭა მიმდინარე სასწავლო წლისათვის (2018 წ.).
14) „ქართული ენა“, მოსწავლის წიგნი, 6 (თანაავტორობით; გამომცემლობა
„სწავლანი“, თბილისი, 106 გვ. ISBN 978-9941-9548-4-9).
წიგნი წარმოადგენს ქართული ენის გრამატიკის დამოუკიდებელ სახელმძღვანელოს მე-6 კლასის მოსწავლეებისათვის, შედგენილი თანამედროვე ბავშვის ასაკობრივი მოთხოვნებისა და საჭიროებების გათვალისწინებით. მას სასწავლო გრიფი
მიენიჭა 2018 წელს.
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15) „ქართული ენა“, მოსწავლის რვეული, 6 (თანაავტორობით; გამომცემლობა
„სწავლანი“, თბილისი, 70 გვ. ISBN 978-9941-9548-6-3).
მოსწავლის რვეული ემსახურება იმ სასწავლო თემატიკის პრაქტიკულ განმტკიცებას, რომელსაც მე-6 კლასის „ქართული ენის“ სახელმძღვანელო სთავაზობს
მოსწავლეებს.
16) „ქართული ენა და ლიტერატურა“, მასწავლებლის წიგნი, 6 (თანაავტორობით; გამომცემლობა „სწავლანი“, თბილისი, 70 გვ. ISBN 978-9941-9548-7-0).
მასწავლებლის წიგნი მიზნად ისახავს პედაგოგებისათვის ადვილად (ადეკვატურად) მისაწვდომი გახადოს ის განაზრახი, რომელიც, ერთი მხრივ, მე-6 კლასის
ქართული ლიტერატურის, ხოლო მეორე მხრივ, იმავე კლასის ქართული ენის
სახელმძღვანელოებში არის ავტორების მიერ რეალიზებული. მასწავლებლებს
მიეწოდება საგაკვეთილო გეგმებისა და შესაბამისი სასწავლო მეთოდებისა და
ხერხების ის მინიმუმი, რაც აუცილებელია ახალ სასწავლო პირობებში პედაგოგების
ორიენტირებისათვის.

სტატიები

1) „საქართველოს მთიანეთის აღორძინების ეკოლოგიური წანამძღვრები“ (თანაავტორობით; კრებული „ფშავი“, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტამბა, თბილისი, 67-105, ISBN 978-9941-8-0653-7).
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის საქართველოს მთიანეთის
კომპლექსური შესწავლის კომისიამ მოამზადა სამეცნიერო კრებული „ფშავის“ ისტორიულ-ეთნოგრაფიული რეგიონის და, ზოგადად, მთის თანამედროვე მდგომარეობისა და სოციალურ-ეკონომიკური, ეკოლოგიური და კულტურული პრობლემების
შესახებ. ამ კრებულის ერთ-ერთი წამყვანი თემაა მთის ეკოლოგია, რომლის
პრობლემურ ანალიზსაც და სწორი ექსპლუატაციის პრაგმატულ ასპექტებსაც ეძღვნება მითითებული სტატია.
2) „ასკატა, ასპუჭაკი, მესკია...“ (მ. მაჭავარიანის ლექსიკურ ძიებათა მეცნიერული ღირებულებისათვის) (კრებული „კლასიკოსთა გაკვეთილები“, მუხრან მაჭავარიანი, თბილისი, 7-8).
წერილი ეძღვნება ცნობილი პოეტის საინტერესო, ორიგინალურ დაკვირვებებს
ლექსიკის, კერძოდ, ფრინველთა სახელდების სფეროში. შეფასებულია ამ ცდების
მეცნიერული ღირებულება.
3) „ივანე ჯავახიშვილი საქართველოში სომეხთა ჩამოსახლებისა და სომხეთის
ტერიტორიული პრეტენზიების შესახებ“ (თანაავტორობით; კრებული „ჯავახიანი“,
თბილისი, 149-158. ISBN 2449-3198).
პუბლიკაციაში წარმოდგენილია ანალიზი დიდი მეცნიერის სპეციალური ნაშრომისა (რომელიც თავის დროზე ვერ გამოქვეყნდა), რომელიც ასახავს სომეხთა
დამკვიდრების ისტორიას საქართველოს ტერიტორიაზე.
4) „არნოლდ ჩიქობავას საუკუნე“ (ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,
ტ. 14, 3-22. ISSN 1987-7692).
ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხების მითითებული ტომი მიეძღვნა
აკად. არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 120 წლისთავს და ამ კრებულის წამყვანი
სტატია წარმოაჩენს დიდი მეცნიერის მნიშვნელოვან წვლილს ქართული საენათმეცნიერო სკოლის განვითარების საქმეში.
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5) „საზოგადო ჭირის მოზარე ანუ თანამედროვე ქართულის ანამნეზი ვახტანგ
იმნაიშვილისებურად“ (რეცენზია) (ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,
ტ. 14, 229-234. ISSN 1987-7692).
თსუ-ს პროფესორის, ცნობილი მკვლევრის ვ. იმნაიშვილის ბოლო წიგნი აღმოჩნდა სტატიების კრებული, მიძღვნილი ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა
დადგენისა და დაცვის აქტუალურ პრობლემათა შესახებ. მითითებული რეცენზია
წარმოადგენს ამ პრობლემური წიგნის ანალიზსა და შეფასებას.
აკად. ა. არაბულმა მონაწილეობა მიიღო სამეცნიერო ფორუმებში და წარდგა
მოხსენებებით:
_ „ახალი ძველ ქართულში (სისტემურ ცვლილებათა ასიმეტრიული ბუნებისათვის)“ (II საერთაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესი, მასალები, თბილისი);
_ „ლექსიკონი ხალხის პირველ წიგნად თქმულა“ (არნ. ჩიქობავა) (თსუ-ს არნ.
ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი
არნ. ჩიქობავას დაბადების 120 წლისთავისადმი, თბილისი);
_ „დედაენა“ და ქართული ანბანი _ კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული
ძეგლი“ (იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მე-6 საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია, გორი, თანამომხსენებელი);
_ „იოსებ გრიშაშვილი და „ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი“ („კლასიკოსთა გაკვეთილები“. იოსებ გრიშაშვილისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თელავი);
_ „ქართული ანბანი და „დედაენა“ – „ქართული ენის ამაგდართა საფიხვნო“
(იაკობ გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი);
_ „აკაკი ბაქრაძის ესთეტიკური და ენობრივი პოზიცია“ (საიუბილეო სხდომა.
მწერალთა სახლი);
_ „კანონი „საქართველოს მთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ და მთიანეთის თანამედროვე პრობლემები“ (საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიისა და საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ერთობლივი კონფერენცია, თბილისი);
_ „მო--ე, მო--ო სტრუქტურის დერივატების ფუნქციისათვის ქართველურ
ენებში“ (სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი).
აკად. ა. არაბული ხელმძღვანელობდა:
_ თსუ-ს არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტში ქართული ენის
განმარტებითი ლექსიკონის ახალი რედაქციის მე-4 ტომის სამუშაოებს. ტომი დასრულდება და გამოსაცემად გადაეცემა 2019 წელს;
_ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის „რუსთაველის კომიტეტში“ ხელმძღვანელობს ქართული ენის თესაურუსის ლემატიზაციის სამუშაოებს;
_ იგი თავმჯდომარეობს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის
საქართველოს მთიანეთის კომპლექსური შესწავლის კომისიას;
_ არის „რუსთაველის საზოგადოების“ ენობრივი პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე;
2018 წ. 30 აპრილს აკად. ა. არაბული აირჩიეს ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა
აკადემიის წევრად.
ამავე წელს მონაწილეობდა კაპადოკიასა და საინგილოში ჩატარებულ ექსპედიციებში.
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აკადემიკოსი თამაზ გამყრელიძე

სტატია

„Dr. Vyacheslav V. Ivanov (1929-2017) – An Eminent Linguist and Semiotician of our
Time“ („დოქტ. ვიაჩესლავ ივანოვი (1929-2017) – „ჩვენი დროის გამოჩენილი ლინგვისტი და სემიოტიკოსი“) (ჟ. „კრატილოსი“, ვისბადენი, ლუდვიგ რაიხერტის გამომცემლობა, გფრ).
განხილულია ვიაჩესლავ ივანოვის ბიოგრაფია და სამეცნიერო მოღვაწეობა.
მისი ღვაწლი წარმოჩენილია ლინგვისტიკისა და, უფრო ფართოდ, სემიოტიკის
თვალსაზრისით. მოყვანილია მაგალითები ვ. ივანოვის მუშაობისა ისტორიულ-შედარებით ენათმეცნიერებასა და ტიპოლოგიაში, ნეიროსემიოტიკასა და პოეტიკაში;
ნაჩვენებია მისი ფართო ინტერესები არა მხოლოდ ინდოევროპული ენების (სლავური, ანატოლიური...) ნათესაობის საკითხებზე, არამედ კეტური (ენისეურ ენათა
ოჯახი) ენის ისტორიულ კავშირებზე სხვა ენებთან. ასევე, განხილულია ვ. ივანოვის
საზოგადოებრივი საქმიანობა, კავშირი სიმბოლისტებთან და პოსტ-სიმბოლისტებთან (OBERIU, „სერაპიონის ძმები“).
აკად. თ. გამყრელიძე მოხსენებით გამოვიდა სიმპოზიუმზე: „თსუ 100 წლისაა“
(„უმაღლესი განათლების პერსპექტივა: წარსულის გაცოცხლება და ფიქრი მომავალზე“, თსუ, თბილისი).
მოხსენებაში წარმოჩენილია პირველი ქართული უნივერსიტეტის დაარსებასთან დაკავშირებული საკითხები; შედარებულია დასავლეთის უნივერსიტეტებთან; აღნიშნულია შუა საუკუნეების განათლების კერებსა და ელინიზმზე დაფუძნებულ ცენტრებთან დაკავშირებული გელათის აკადემიის ტრადიციების გაგრძელება, აღმოსავლურ-დასავლური კულტურული ნაკადების შერწყმა ერთ სივრცეში
და ქართული ტრადიციების ჩამოყალიბება. ხაზგასმულია ივანე ჯავახიშვილის
ღვაწლი კულტურისა და ქართველი ხალხის წინაშე; წინ წამოწეულია ქართული
უნივერსიტეტის მნიშვნელობა სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით. მნიშვნელოვანია, რომ თსუ პირველი არარუსულენოვანი (ადგილობრივ ენაზე სწავლა-განათლება) უნივერსიტეტი იყო რუსეთის იმპერიაში. ერთ-ერთ მთავარ კრიტერიუმად,
რომელიც განსაზღვრავს ამა თუ იმ ხალხისა და ქვეყნის ადგილს სამყაროში, მიჩნეულია ერების ინტელექტუალური და კულტურული პოტენციალით გამორჩეულობა.
აკად. თ. გამყრელიძე არის მთავარი რედაქტორი ჟურნალისა „ენათმეცნიერების
საკითხები“ (ISSN 1512-0473), რომელიც ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე გამოდის
1999 წლიდან. სამეცნიერო ჟურნალი წარმოადგენს მნიშვნელოვან რეცენზირებად,
ორენოვან პერიოდულ გამოცემას. ჟურნალს 2007 წლიდან გამოსცემს ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა და მისი ყველა
ნომერი (ISSUES OF LINGUISTICS) განთავსებულია თსუ-ს გამომცემლობის ვებგვერდზე და სოციალურ სამეცნიერო ქსელში – academia.edu.

აკადემიკოსი რისმაგ გორდეზიანი

ბროშურა

„პლატონი თანამედროვე სამეცნიერო ჰიპოთეზების კონტექსტში“ (გამომცემლობა „ლოგოსი“, თბილისი, 41 გვ.).
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პლატონის ფილოსოფიის ძირითად თეზისებს ეხმიანება თანამედროვე სამეცნიერო ჰიპოთეზები. ამ თვალსაზრისით განხილულია: იდეების თეორია, დემიურგოსი, ელემენტარული ნაწილაკები, სულის უკვდავება, სამყაროს უნიკალურობა,
ბედისწერა, მათემატიკის კულტი.

სტატიები

1) „მედეას სახის უნივერსალობისათვის ევრიპიდესთან“ (გამომცემლობა „ლოგოსი“, 4, წელიწდეული ელინოლოგიაში და ლათინისტიკაში, 44-62).
მედეა წარმოგვიდგება ოპოზიციის: კაცთა მოდგმა/ქალთა მოდგმა მეორე წევრის საკვანძო ფიგურისათვის აუცილებელი იმ მახასიათებლების უნივერსალობით, რომლებიც განიხილება სტატიაში.
2) „ევროპული იდენტობის აღქმისათვის კლასიკური პერიოდის ათენსა და
თანამედროვე მსოფლიოში“ (კრებულში „ევროპული ღირებულებები, ევროპული
იდენტობის იდეა“, 183-196).
ანტიკური იდენტობის აღქმის ძირითადი მახასიათებლები, თუკიდიდესის
ისტორიაში მოცემულ პერიკლესის სიტყვაში წარმოდგენილი, სრულიად შეესაბამება ევროპული იდენტობის განსაზღვრის თანამედროვე კრიტერიუმებს.
3) „მედეას სახე მსოფლიოს მხატვრულ კულტურაში“ (მისასალმებელი სიტყვა,
წარმოთქმული საერთაშორისო კონგრესზე, ენციკლოპედია „ანტიკური კავკასია“,
გამომცემლობა „ლოგოსი“, 21-26).
4) „For the Universality of Medea in Euripides“ („მედეას სახის უნივერსალობისათვის ევრიპიდესთან“) (კრებულში „მედეა მსოფლიოს მხატვრულ კულტურაში“, 156-172).
ენციკლოპედიაში „ანტიკური კავკასია“ გადაცემულია სტატიები (თანაავტორობით): კავკასია/კავკასოსი, კავკასიის გეოგრაფია, კავკასიური დამწერლობები, კავკასიური კალენდრის სისტემები, კასპიის ზღვა, კვირბები, კვიტაია, კოლხები, კოლხისი.

აკადემიკოსი გუჩა კვარაცხელია

წიგნი:

„ადამიანი მიდის, საქმე-ნამოქმედარი რჩება (არნოლდ ჩიქობავა _ 120)“ (საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტამბა, ISBN 978-9941-8-0677-3, 143
გვ.).
„ძლიერ არს ვითარცა სიკვდილი! – მძიმე ბიბლიური სიბრძნეა ამ სიტყვებში.
და მაინც: ადამიანი მიდის, საქმე-ნამოქმედარი რჩება. ტრადიცია შემდგომადობის
გარეშე არ არსებობს“ – ბრძანებდა არნოლდ ჩიქობავა, დიდი მეცნიერი და მოჭირნახულე ერისა, ვისაც ქართველი ხალხის შესაძლებლობებისა და ქართველი ხალხის
მომავლის უმაგალითო რწმენა ჰქონდა, ვინც მაღალი ინტელექტით განათებული
ცხოვრების ყოველი წუთით თვითონაც კვებავდა და აბევრებდა ამ რწმენას. ამგვარ
კაცთა „ყოველი წუთი“ კი წუთიც არის და მარადისობაც.
არნოლდ ჩიქობავამ მთელი თავისი ცხოვრებით მამულიშვილობის, მოქალაქეობის, მაღალზნეობრიობისა და კაცთმოყვარეობის მისაბაძი მაგალითი დაგვისახა.
რაც დრო გავა მეტად გამოჩნდება მისი მეცნიერული შემოქმედებისა და მისი,
როგორც პიროვნების, კულტურულ-ისტორიული მნიშვნელობა. „არნ. ჩიქობავას
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მოღვაწეობა ვერ თავსდება ვერც წმინდა ენათმეცნიერულ ჩარჩოში და ვერც გეოგრაფიულ საზღვრებში“. მისი პიროვნებისა და მისი ნაღვაწის საზოგადოებრივკულტურული მნიშვნელობა დიდი ხანია შორს გასცდა საქართველოს ფარგლებს.
მისი ღვაწლი ჩვეულებრივი საზომით ვერ იზომება.
წიგნი სამი ნაწილისაგან შედგება, ესენია: არნოლდ ჩიქობავას მეცნიერული
მემკვიდრეობის შეფასება, „ხსოვნის წიგნი“ და ფოტომატიანე.

სტატიები

1) „კომპოზიციის სემიოტიკა საბასთან“ (კრებულში „სულხან-საბა ორბელიანი
– 360; გამომცემლობა „სვეტი +“; თბილისი, 673-676, ISBN 978-9941-9543-7-5).
კომპოზიციის პრობლემა ყოველთვის აქტუალური იყო ხელოვნების ყველა
დარგში. იგი შეისწავლებოდა და დღემდე შეისწავლება ლიტერატურაში, მხატვრობაში, არქიტექტურაში, მუსიკაში, თეატრში თუ სხვაგან.
ჩვენი კვლევის ობიექტია „სიბრძნე სიცრუისა“ და მისი კომპოზიციის სემიოტიკა. წიგნს აერთიანებს დასრულებული იგავ-არაკები, ანეკდოტები, ანდაზები,
სენტენციები და აფორიზმები, რომლებსაც ერთმანეთს უყვებიან მეფე ფინეზი,
ვეზირი სედრაქი, საჭურისი რუქა, უფლისწულის აღმზრდელი ლეონი და ტახტის
მემკვიდრე ჯუმბერი. საერთო ნარაციის ამგვარი ჟანრობრივი დანაწევრება, როცა
ყოველ არაკს საკუთარი კომპოზიცია, დასაწყისი, კვანძის შეკვრა და კვანძის გახსნა
აქვს, საანალიზოდ წარმოდგენილ თხზულებას იგავ-არაკთა ერთ მთლიანობად
წარმოაჩენს, რომელიც წიგნის საერთო იდეას გამოხატავს. ეს გახლავთ სიკეთის
გამარჯვება ბოროტებაზე.
სტატია წარმოადგენს პასუხების ძიებას შემდეგ კითხვებზე: რას უნდა ეწოდოს
ნაწარმოების სიღრმისეული კომპოზიციური სტრუქტურა, რომელიც შეიძლება შევუპირისპიროთ გარეგან ფორმალურ კომპოზიციურ ხერხებს, რა საშუალებებია გამოყენებული იდეოლოგიური (ჩვენს შემთხვევაში – შემფასებლური) თვალსაზრისის
გამოსახატავად და რამდენად გამართლებულია საერთოდ ლიტერატურული კომპოზიციის სემიოტიკურ-სტრუქტურალისტურ ობიექტად განხილვა.
2) „არნოლდ ჩიქობავა – 120“ (იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XLVI,
თსუ-ს გამომცემლობა, 7 გვ., იბეჭდება, ISSN 1987-6572).
შესრულდა 120 წელი მსოფლიო სახელის მქონე დიდი ქართველი ენათმეცნიერის – არნოლდ ჩიქობავას – დაბადებიდან. პირველი სამეცნიერო ნაშრომის
გამოქვეყნებიდან სიცოცხლის უკანასკნელ დღემდე არნ. ჩიქობავას ერთი დღითაც არ
შეუწყვეტია შემოქმედებითი მუშაობა. მის კალამს ეკუთვნის თხუთმეტზე მეტი
მონოგრაფია, ხუთასამდე გამოკვლევა ქართულ, რუსულ და სხვა ევროპულ ენებზე.
ამ ნაშრომთა დიდი ნაწილი ენათმეცნიერების ოქროს ფონდშია შესული.
მეტად ფართო იყო არნ. ჩიქობავას სამეცნიერო ინტერესთა წრე. იგი იკვლევდა
თანამედროვე თეორიული ენათმეცნიერების აქტუალურ და კარდინალურ პრობლემებს, ქართველურ და მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა სისტემისა და ისტორიის
საკითხებს, ქართული სალიტერატურო ენის ისტორიისა და მეტყველების კულტურის საკითხებს, „ვეფხისტყაოსნის“ ენასა და სხვ. არ დარჩენილა ამ სფეროთა არც
ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც მეცნიერის შესწავლის საგანი არ ყოფილიყო და რომელზეც მას ახალი სიტყვა არ ეთქვას.
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3) „ქართული, როგორც მეორე ენა (მიმოხილვითი ნაწილი)“ (ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, წიგნი მეთვრამეტე, თბილისი, თსუ-ს გამომცემლობა,
17 გვ., იბეჭდება, ISBN 978-9941-13-395-4).
ენათმეცნიერული ლიტერატურა, რომელშიც მოცემულია ქართული ენის
სტრუქტურისა და სემანტიკის საკითხთა შესწავლის შედეგები, მრავალმხრივი და
მრავალრიცხოვანია, მაგრამ ამ სფეროში დაგროვილი, თვისებრივ-რაოდენობრივად
მნიშვნელოვანი ცოდნა ლინგვოპედაგოგიკის სამსახურში რომ ჩავაყენოთ, აუცილებლად მიგვაჩნია მისი იმგვარი გადაწყობა, როცა წარმმართველი ხდება ფუნქციური
ასპექტი, რაც უპირისპირდება ტრადიციული ფორმალური გრამატიკის პრინციპს
„ენობრივი საშუალებიდან ფუნქციისკენ“, ანუ „ფორმიდან მნიშვნელობისკენ“. ასეთი
მოთხოვნა მოგვცემს ახალ გრამატიკას, რომელიც ორიენტირებული იქნება ენობრივი
ერთეულების ფუნქციონირების კანონზომიერებებსა და წესებზე, რომლებიც ენობრივ საშუალებათა ფუნქციების აღწერისას წარმოგვიდგებიან არა მარტო „საშუალებიდან ფუნქციისაკენ“ მიმართულებით, არამედ „ფუნქციიდან საშუალებისკენაც“.
გრამატიკა, რომელიც ფორმიდან შინაარსისაკენ მიდის, იყო და დარჩება
გრამატიკის ძირითად სახედ, ხოლო ფუნქციური გრამატიკა იქნება დამატებითი სახე
გრამატიკული აღწერის ძირითადი ტიპისათვის.
განხილულია პრობლემები, რომლებიც მეორე ენის (არამშობლიური ენის)
სწავლება-შესწავლის პროცესში იჩენს თავს. მიმოხილულია უცხოური თეორიული
ნაშრომები, რომლებზე დაყრდნობითაც გამოკვეთილია გასაზიარებელი ლინგვოპედაგოგიკური გამოცდილება. დასაბუთებულია ქართულის, როგორც მეორე ენის,
სწავლებისას ფუნქციური ასპექტის გააქტიურების მნიშვნელობა, საბაზისო ქართულის შექმნის საკითხის მეცნიერულად დამუშავების აუცილებლობა. დახასიათებულია მეორე ენის სწავლების ზოგადი პრინციპები.
აკად. გ. კვარაცხელია მონაწილეობდა სამეცნიერო ფორუმებში და წარდგა
მოხსენებებით:
_ „არნოლდ ჩიქობავა – მეცნიერების სწორუპოვარი მსახური“ (არნ. ჩიქობავას
სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 77-ე სამეცნიერო სესია, თბილისი).
_ „არნოლდ ჩიქობავას თეორიული მემკვიდრეობა“ (ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V საერთაშორისო სიმპოზიუმი: მეტყველების ნაწილთა პრობლემა იბერიულკავკასიურ ენებში (სიმპოზიუმი მიეძღვნა აკადემიკოს არნოლდ ჩიქობავას დაბადების
120 წლისთავს, თბილისი).
აკად. გ. კვარაცხელია მეცნიერების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით
მეცნიერების, განათლებისა და საზოგადოების განვითარებაში შეტანილი წვლილისათვის დაჯილდოვდა ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო
საზოგადოების საპატიო სიგელით.

აკადემიკოსი მზექალა შანიძე

სტატიები

1) „აკაკი შანიძის წერილი სოციალ-დემოკრატებს“ (კრებულში _ „უნივერსიტეტის იდეა და ქართველურ ენათა კვლევისა და სწავლების მნიშვნელობა“, 8-16).
გაანალიზებულია ა. შანიძის არქივში დაცული გამოუქვეყნებელი მასალა,
რომელშიც ა. შანიძის მიერ 1917 წელს დაწერილ მიმართვაში დასმულია ქართული
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ენის სახელმწიფოებრივი სტატუსის მნიშვნელოვანი საკითხები. მოცემულია დოკუმენტის პირველი პუბლიკაცია.
2) „სინას მთის ერთი ქართული ხელნაწერის გაბნეული ფურცლები“ („გელათის
მეცნიერებათა აკადემიის შრომები“, ტ. IV, 205-230).
ნაჩვენებია, რომ ა. ცაგარელის მიერ 92 ნომრად აღწერილი სინური ხელნაწერი
დღეს დაცულია გერმანიაში, გეტინგენის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში.
სირიული ნაწერი პალიმფსესტური ფურცლების ქვედა ფენის მიხედვით,
ფურცლები შეტანილია სირიულ კატალოგში. ზედა ფენა, ნაწერი ცნობილი გადამწერის იოანე ზოსიმეს მიერ 986 წელს, წარმოადგენს ნაწილს მთლიანი ხელნაწერისა,
რომლის დასაწყისი ამჟამად იმყოფება სინაზე, ეკატერინეს მონასტერში. დანარჩენი
ნაწილები არის ამერიკაში, პრინსტონის უნივერსიტეტში და ინგლისში, ბირმინგემში.
გეტინგენის (გერმანია) უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში დაცული ფურცლები
წარმოადგენს მთლიანი ხელნაწერის ბოლოს. ქართული ტექსტი იდენტიფიცირებულია ხელნაწერის ფურცლების თანმიმდევრობასთან.
ამრიგად, ა. ცაგარელის N92 ხელნაწერის დღევანდელი ადგილსამყოფელი
გარკვეულია და ის დაკარგულად აღარ უნდა ჩაითვალოს.
აკად. მ. შანიძე წარდგა საჯარო ლექციებით:
_ „ქართული ენა და მისი თანამედროვე პრობლემები“ (ტელეარხი „არტარია“);
_ „ქართული ენის სტრუქტურის საკითხები“ (ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი).
აკად. მ. შანიძის რედაქტორობით 2018 წელს გამოიცა:
1) კრებული _ „ა. შანიძის წერილი სოციალ-დემოკრატებს“;
2) რ. ქურდაძის _ „ქართული ენის სახელმძღვანელო უცხოელთათვის“.

აკადემიკოსი ელგუჯა ხინთიბიძე

მონოგრაფიები
1) „თანამედროვე რუსთველოლოგიური კვლევებით კომენტირებული „ვეფხისტყაოსანი“ (538 გვ., ელექტრონული ვერსია ქართველოლოგიური ცენტრის
ვებგვერდზე).
საგრანტო პროექტის ფარგლებში შექმნილი მონოგრაფია „თანამედროვე რუსთველოლოგიური კვლევებით კომენტირებული ვეფხისტყაოსანი“ წარმოადგენს პირველ პუბლიკაციას პოემის მეცნიერული კომენტარებისა, რომლის პრივილეგიად
შეიძლება ჩაითვალოს რამდენიმე ფაქტორი: 1. იგი მეცნიერს, მკვლევარს აძლევს
აუცილებელ ბაზისს შემდგომი სამეცნიერო კვლევისათვის, ხოლო სტუდენტობას და
მოსწავლე-ახალგაზრდობას _ საჭირო სტიმულს ანალიტიკური აზროვნებისათვის.
ამავე დროს, „ვეფხისტყაოსნის“ მეცნიერული კომენტარების გაცნობა აუცილებელია
უცხოელი მთარგმნელებისათვის. 2. ამგვარად, კომენტირებული „ვეფხისტყაოსანი“
წარმოაჩენს რუსთველოლოგიური მეცნიერების უახლეს მიღწევებს, რომლებიც აქამდე გაბნეული იყო კონკრეტულ სტატიებსა და სამეცნიერო კონგრესების მასალებში
და მხოლოდ საუნივერსიტეტო სწავლების საგნად იყო ქცეული. 3. „ვეფხისტყაოსნის“
ტექსტის მეცნიერული კომენტარები პირველად წარმოაჩენს პოემის პარალელებს და
მიმართებებს მსოფლიო ლიტერატურისა და ფილოსოფიურ-თეოლოგიური წყაროებისადმი, ასევე, 17 ქართული პატრისტიკული ლიტერატურისადმი. 4. ამგვარად,
კომენტირებული „ვეფხისტყაოსანი“ სრულიად ახალ მეცნიერულ ცოდნას შემოიტანს
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რუსთველოლოგიაში, რადგან პირველად გახდება ფუნდამენტური კვლევის საგნად
ქართველოლოგიისა და ინგლისური ლიტერატურათმცოდნეობის იმ ახალი აღმოჩენის შედეგები, რომლის მიხედვითაც „ვეფხისტყაოსნის“ ნესტანისა და ტარიელის
სიყვარულის ამბავი სიუჟეტურ წყაროდაა გამოყენებული შექსპირისა და მისი
თანამედროვეების პიესებში (შექსპირის „ციმბელინში“, ბომონტისა და ფლეტჩერის
„მეფე და არა მეფეში“ და „ფილასტერში“).
2) „Medieval Georgian Romance The Man in a Panther-skin and Shakespeare’s Late
Plays“, („შუა საუკუნეების ქართული რომანი „ვეფხისტყაოსანი“ და შექსპირის ბოლო
პერიოდის თხზულებები“) („ადოლფ ჰაკერტის გამომცემლობა“, ამსტერდამი, ნიდერლანდები, 301 გვ.).
მონოგრაფია, რომელიც ამსტერდამში „ადოლფ ჰაკერტის გამომცემლობაში“
2018 წელს დაიბეჭდა, დიდ სიახლეს სთავაზობს როგორც რუსთველოლოგიას, ასევე
შექსპიროლოგიას: შექსპირის შემოქმედების უკანასკნელი პერიოდის თხზულებად
მიჩნეულ პიესათაგან ერთ-ერთი – „ციმბელინი“ _ სიუჟეტურად რუსთველის ვეფხისტყაოსნისეულ ტარიელისა და ნესტანის თავგადასავლის ციკლს ეყრდნობა. კვლევაძიება ამ საკითხზე განპირობებული იყო უფრო ადრინდელი გამოკვლევებით იმის
თაობაზე, რომ „ვეფხისტყაოსნის“ სიუჟეტის მიხედვითაა შექმნილი შექსპირის
უმცროსი თანამედროვეების ფრანსის ბომონტისა და ჯონ ფლეტჩერის ორი პიესა
„მეფე და არა მეფე“ და „ფილასტერი“. მონოგრაფია აჯამებს ამ საკითხზე არსებულ
ფართო კვლევა-ძიებას, რომელსაც ავტორი აწარმოებს ბოლო ათი წლის განმავლობაში.

სტატიები

1) „ვარაუდები რუსთველის პოემის დასასრულზე“ (ინოვაციები XXI საუკუნის
ქართულ ლიტერატურათმცოდნეობაში, მასალები, ელექტრონული ვერსია).
რუსთაველის „ვეფხისტყაოსანი“ ყველა ძველი ხელნაწერით XVII საუკუნიდანაა მოღწეული, რომლებშიც „ვეფხისტყაოსნის“ ტექსტის ე. წ. ვრცელი ვარიანტია
წარმოდგენილი. რუსთველოლოგიურ მეცნიერებაში მიჩნეულია, რომ პოემის ეს
რედაქცია ასეთი სახით არ არის გამოსული ავტორის ხელიდან, მასში ჩართულია ე. წ.
გაგრძელებები. ასევე ფიქრობენ, რომ გაგრძელებების დართვით, რუსთველისეული
სავარაუდო ეპილოგი პოემისა დაიკარგა. შესაძლებელია, რომ პოემას ე. წ. ეპილოგი
ანუ ავტორის მიერ მისი პოემის შესახებ თქმული სტროფები არ ჰქონოდა. ამგვარი
ეპილოგები ნაკლებად ჩანს X-XII საუკუნეების სპარსულ ეპიკურ თხზულებებში.
უფრო სავარაუდოა, რომ პოემა დასრულებულიყო ამბის თხრობით, მაგრამ იმგვარად,
რომ ე. წ. გაგრძელებების ამბავი, ანუ ბრძოლები ინდოეთის გასათავისუფლებლად და
გმირთა შემდგომი ცხოვრებისა მასში აღწერილი არ ყოფილიყო. რუსთველის
პოემისეულ ბოლოსიტყვაში, სავარაუდოდ, უნდა ყოფილიყო რამდენიმე სტროფი
ტარიელისა და ნესტანის ინდოეთში გამეფებაზე, სამი მეგობარი ხელმწიფის ბედნიერ
ხელმწიფობაზე და, შესაძლებელია, ტარიელის მიერ ასმათის ღვაწლის საგანგებო
აღნიშვნაზე. ამ ფაქტებზე მიმათითებელი ორიოდე სტროფი პოემის ჩვენამდე
მოღწეულ ხელნაწერებში იკითხება.
2) „რუსთველური მხატვრული სახე შექსპირის „ციმბელინში“ (ჟ. „ქართველოლოგი“, N27, ელექტრონული ვერსია).
შექსპირის „ციმბელინში“, რომლის უმთავრესი სიუჟეტური წყარო ვეფხისტყაოსნისეული ნესტანისა და ტარიელის სიყვარულის ამბავი უნდა იყოს, რუსთველის პოემიდან გადატანილია მხატვრული სახეებიცა და ეპიზოდებიც. ნესტანის
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წერილი მოწერილი ქაჯეთის ციხიდან ტარიელისადმი ამგვარად იწყება: „ჰე ჩემო ესე
უსტარი არს ჩემგან მონაღვაწები, ტანი კალმად მაქვს, კალამი ნაღველსა ამონაწები“.
ნაღველის მელნით დაწერილი წერილი იშვიათი მხატვრული სახეა. ნაღველის
მელნით ხელმწიფის ერთადერთი ასულის მიერ მასთან დაშორებული სატრფოსადმი
მიწერილი წერილი ნახსენებია შექსპირის „ციმბელინშიც“. ვფიქრობ, რომ ამ მხატვრული სახის ლიტერატურული წყარო შექსპირისათვის „ვეფხისტყაოსანი“ იყო.
3) „ორიოდე კომენტარი „ვეფხისტყაოსნის“ ქაჯეთის შესახებ“ (ჟ. „ქართველოლოგი“, N 27) (იბეჭდება).
ავტორის აზრით, „ვეფხისტყაოსნის“ ჩვენამდე მოღწეულ ხელნაწერებში ჩანს
გადამწერთა მიერ შეტანილი ან დამატებული რამდენიმე სტროფი. ერთი ამგვარი
უნდა იყოს პოემისეული დახასიათება ქაჯებისა. ფატმანი ავთანდილს დაწვრილებით
აუხსნის, ესაუბრება ქაჯების შესახებ. აუხსნის „არ ქაჯნია, კაცნიაო...“. ამ სტროფს
მოსდევს ქაჯების თაობაზე რადიკალურად საწინააღმდეგო ინტერპრეტაცია, რომელშიც ქაჯნი ხალხურ წარმოდგენაში გავრცელებულ დემონურ არსებებადაა
დახასიათებული.
აკად. ე. ხინთიბიძე მონაწილეობდა სამეცნიერო ფორუმში და წარდგა მოხსენებით:
− „ვარაუდები რუსთველის პოემის დასასრულზე“ („ინოვაციები საუკუნის
ქართულ ლიტერატურათმცოდნეობაში“, თბილისი, თსუ).
იგი არის ხელძღვანელი პროექტისა:
_ „თანამედროვე რუსთველოლოგიური კვლევებით კომენტირებული „ვეფხისტყაოსანი“.
პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები:
1. პროექტით გათვალისწინებული ფორმით განმარტებული „ვეფხისტყაოსნის“
მთლიანი ტექსტი არის პირველი პუბლიკაცია პოემის მეცნიერული კომენტირებისა.
არც ერთი დღემდე არსებული კომენტარი პოემისა არ არის მეცნიერული არგუმენტირების პრინციპით დაწერილი და გამოცემული. რა თქმა უნდა, პოემის
აქამდე არსებულ კომენტირებულ გამოცემათაგან ზოგიერთი მეცნიერული კვლევის
შედეგადაა შექმნილი, მაგრამ ისინი არ წარმოადგენენ თხზულების კომენტირებას
მეცნიერული არგუმენტირებით, არ ახდენენ მეცნიერული კვლევის დემონსტრირებას
(დებულების არგუმენტირებას წყაროების მიხედვით, საპირისპირო მოსაზრებების
წარმოჩენას სათანადო სამეცნიერო ლიტერატურაზე მითითებით). რა არის მეცნიერულად კომენტირებული ტექსტის პრივილეგია? იგი მეცნიერს, მკვლევარს აძლევს
აუცილებელ ბაზისს შემდგომი სამეცნიერო კველვისათვის, ხოლო სტუდენტობას და
მოსწავლე-ახალგაზრდობას _ საჭირო სტიმულს ანალიტიკური აზროვნებისათვის.
იმ დონის ლიტერატურული თხზულების, როგორიც „ვეფხისტყაოსანია“, სწორედ
ამგვარი მიწოდებაა საჭირო ახალგაზრდობისათვის. ასეთი თხზულების
ანალიტიკური, მეცნიერული არგუმენტირების მეთოდით უნდა აღიზარდოს ერის
მომავალი ინტელექტუალური ცვლა. ამავე დროს „ვეფხისტყაოსნის“ მეცნიერული
კომენტარების გაცნობა აუცილებელია უცხოელი მთარგმნელებისათვის.
2. ამგვარად კომენტირებული „ვეფხისტყაოსანი“ წარმოაჩენს რუსთველოლოგიური მეცნიერების უახლეს მიღწევებს, რომლებიც აქამდე გაბნეული იყო კონკრეტულ სტატიებსა და სამეცნიერო კონგრესების მასალებში და მხოლოდ საუნივერსიტეტო სწავლების საგნად იყო ქცეული. იგი მისცემს ქართველოლოგიას რუსთველის მსოფლმხედველობისა და შუა საუკუნეების აზროვნების კონტექსტში მისი
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ადგილის თაობაზე უახლესი მეცნიერული კონცეფციის ფარგლებში განმარტებული
პოემის მთლიან ტექსტს.
3. წინამდებარე პროექტის განხორციელებით შექმნილი „ვეფხისტყაოსნის“
მთლიანი ტექსტის მეცნიერული კომენტარი პირველად წარმოაჩენს პოემის პარალელებს და მიმართებებს მსოფლიო ლიტერატურისა და ფილოსოფიურ-თეოლოგიური წყაროებისადმი, ასევე, ქართული პატრისტიკული ლიტერატურისადმი. კერძოდ: სიუჟეტური და ტექსტობრივი პარალელები „რამაიანასთან“, „ვისრამიანთან“;
პოემის კომპოზიციური სტრუქტურის პარალელები ჰომეროსის ეპოსთან; ფრაზეოლოგიური პარალელები ქართულ „ბალავარიანთან“ და ეფთვიმე მთაწმინდელის
ნათარგმნ ბიზანტიურ პატრისტიკასთან; კონცეპტუალური პარალელები დანტე
ალიგიერის სიყვარულის მისტიკასთან და სხვ.
4. წინამდებარე პროექტით განხორციელებული „კომენტირებული ვეფხისტყაოსანი“ სრულიად ახალ მეცნიერულ ცოდნას შემოიტანს რუსთველოლოგიაში. საქმე
ისაა, რომ ამ კომენტარებში პირველად გახდა ფუნდამენტური კვლევის საგნად
შედეგები ქართველოლოგიისა და ინგლისური ლიტერატურათმცოდნეობის იმ
ახალი აღმოჩენისა, რომლის მიხედვითაც „ვეფხისტყაოსნის“ ნესტანისა და ტარიელის სიყვარულის ამბავი სიუჟეტურ წყაროდაა გამოყენებული შექსპირის „ციმბელინსა“ და ბომონტისა და ფლეტჩერის „მეფე და არა მეფეში“ და „ფილასტერში“.
შენიშნულია, რომ ინგლისელი დრამატურგების მიერ რუსთველისეული მხატვრული
სახეებიცაა გადააზრებული, რაც წინამდებარე პროექტის კვლევისა და დემონსტრირების საგანია.

აკადემიკოსი ელიზბარ ჯაველიძე
1. 2018 წელს აკად. ე. ჯაველიძემ დაასრულა აღმოსავლეთის უდიდესი პოეტის
ჯელალ-ედდინ რუმის მესნევის („მესნევი სულიერებისა“) თარგმნა. მესნევი შედგება
ექვსი დევთერისაგან (ტომისაგან) და შეიცავს 25630 ბეითს, ანუ 51260 პოეტურ პწკარს.
პოეტმა მთელი თავისი ცხოვრება გაატარა ქალაქ კონიაში, მაგრამ მაშინდელი
წესისამებრ წერდა სპარსულად. ენა მისი არ გახლავთ რთული, მაგრამ მისტიკურფილოსოფიური დოქტრინა, რომელიც სრულად არის გამოცემული ამ მესნევიში,
ძნელად გასაგებია სუფიზმის მოძღვრების არმცოდნე მკითხველისათვის, განსაკუთრებით ის ძნელად აღსაქმელია ქართველისათვის, რაც გახდა იმის მიზეზი, რომ
სათარგმნელ დედანს იგი არცთუ იშვიათად თავისუფლად ეკიდება.
თარგმანის პროცესი ასე წარიმართა: 2016 წ. − I და II ტ.; 2017 წ. − III და IV ტ.;
2018 წ. V და VI ტ. ექვსი ტომის თარგმანი, დადებული ხელშეკრულების შესაბამისად,
დასაბეჭდად გადაეცა თურქეთის საკონსულოს.
2. 2018 წელს აზერბაიჯანულ ენაზე ითარგმნა აკად. ე. ჯაველიძის მონოგრაფია:
„რუფი ბაღდადი (ცხოვრება, მსოფლმხედველობა, ლირიკა)“, რომელშიც განხილულია XVI საუკუნის თურქი პოეტის ცხოვრება და შემოქმედება, შეიძლება ითქვას, რომ
პირველი ცდა გახლავთ ამ ერთობ საინტერესო პოეტის შემოქმედების მონოგრაფიული შესწავლისა.
აკად. ე. ჯაველიძის საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით გაიმართა სამეცნიერო კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო აზერბაიჯანის ეროვნული აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტმა ისა ჰაბიბ ბეილმა, თურქმა პროფესორმა ილიას უსტუნიერმა
და ქართველმა პროფესორმა ელენე ჯაველიძემ, პროფ. ლადო მინაშვილმა, პროფ.
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ელისო მაჩიტაძემ და სხვებმა, რომლებმაც შეაფასეს აკად. ე. ჯაველიძის მეცნიერული
თუ პუბლიცისტური მოღვაწეობა სხვადასხვა სფეროში.
აღნიშნული მოხსენებები გამოქვეყნებულია წიგნში „ელიზბარ ჯაველიძე _ 80“,
რომელიც დაიბეჭდა აკადემიის საგამომცემლო-სარედაქციო საბჭოს გადაწყვეტილებით.
იგი კითხულობს ლექციებს ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის მიმართულების თურქოლოგიის კათედრაზე, კერძოდ, მაგისტრანტებთან.
აკად. ე. ჯაველიძე ასრულებს პრეზიდიუმთან არსებული ეროვნულ პრობლემათა შემსწავლელი მუდმივმოქმედი კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის მოვალეობას. 2018 წელს ამ კომისიამ განიხილა მთელი რიგი პრობლემები, რომლებიც
ეხებოდა საქართველოს დემოგრაფიას, ეკოლოგიასა და მიწების გასხვისების საკითხებს. ამ პრობლემათა შესახებ კომისიის და, საერთოდ, აკადემიის თვალთახედვა
რეაგირებისათვის გაეგზავნა მთავრობას (იხ. კომისიის ანგარიში, გვ. 208).
აკად. ე. ჯაველიძე აქტიურად თანამშრომლობს ქართულ მედიასთან, გაზეთებთან: „ასავალ-დასავალი“, „საქართველო და მსოფლიო“, „საერთო გაზეთი“, „საქართველოს რესპუბლიკა“, „ლიტერატურული საქართველო“ და სხვ.

აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი ვაჟა შენგელია

სტატიები
1) „სახელთა ოდენპრეფიქსული წარმოებისათვის მეგრულში“ (კრებ. „იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება“, ტ. XLVI, 168-172).
მეგრული სახელის დერივაციულ სისტემაში წამყვანია კონფიქსური (პრეფიქსულ-სუფიქსური) და სუფიქსური სიტყვაწარმოება, თუმცა ოდენპრეფიქსული სიტყვაწარმოების შემთხვევებიც საკმაოდ მოიპოვება. პრეფიქსებად გამოყენებულია
ნო-, ნა-, სა-, სი-, უ-, ლა-, ლე-; ყველა მათგანი სხვადასხვა ჯგუფის არსებით სახელებს
აწარმოებს როგორც სახელურ, ისე ზმნურ ფუძეთაგან, ხოლო ნო- და ნა-, ამავე დროს,
საობიექტო მიმღეობის მაწარმოებლებია.
2) „თბილისის ქუჩების სახელდებისათვის“ (ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის კრებული „ენა და კულტურა“, თბილისი, 167-174).
ქუჩა ქალაქის ინფრასტრუქტურის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია, ხოლო
ქუჩის სახელწოდება ენის ლექსიკური შემადგენლობის, კერძოდ, ტოპონიმიკის შემადგენელი ნაწილი. ქუჩებისათვის სახელის დარქმევა, სახელდება, საზოგადოებრივად მნიშვნელოვანი ფაქტია და მას სხვადასხვა საფუძველი აქვს: ქუჩებს ჰქვია გამოჩენილი ადამიანების სახელები, გვარები, ფსევდონიმები, ქალაქის უბნების, ქვეყნის
ქალაქების, სოფლების, მდინარეების და სხვ. სახელები. ხშირად სახელის დარქმევა
პოლიტიკურ კონიუნქტურასთან არის დაკავშირებული. ზოგჯერ სახელის დარქმევა
სათანადო გააზრების გარეშე ხდება – ემოციურ ფონზე თუ გავლენიანი ადამიანების
ზემოქმედებით, რაც საზოგადოებისათვის არ არის მისაღები.
აკად. წევრ-კორ. ვ. შენგელიამ მონაწილეობა მიიღო სამეცნიერო ფორუმებში და
წარდგა მოხსენებებით:
_ „ქართველურ ენათა ფონემათშესატყვისობებში გამოვლენილი ერთი შემთხვევის ახსნის ცდა“ (არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 77ე სამეცნიერო სესია, თბილისი);
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_ „ფრაგმენტები მოგონებიდან აკადემიკოს არნოლდ ჩიქობავაზე“ (სამეცნიერო
სესია „არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები. XXIX“, 87-92, თბილისი);
_ „ოდენპრეფიქსული სიტყვაწარმოება მეგრულში“ (XXXVIII რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, თბილისი-ბათუმი).
_ „ორენოვანი კავკასიური ლექსიკონების შედგენის შესახებ“ (I საერთაშორისო
კონფერენცია _ „ტერმინოლოგიური მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა“, თბილისი);
_ „აკადემიკოსი არნოლდ ჩიქობავა – ქართველური და იბერიულ-კავკასიური
ენათმეცნიერების პატრიარქი“ (ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბილისი);
_ „ქართველურ და ჩერქეზულ ენათა მორფოლოგიის შედარებით-ტიპოლოგიური დახასიათება“ (თანაავტორობით; ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბილისი).
აკად. წევრ-კორ. ვ. შენგელია განაგრძობდა მუშაობას შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებულ საგრანტო პროექტზე „მეგრულ-ლაზური ინტონაცია“ (კონსულტანტი).
იგი რედაქტორობდა ნაშრომებს:
– არნ. ჩიქობავა, შრომები, ტ. XIII, თბილისი;
– არნ. ჩიქობავა, შრომები, ტ. XIV, თბილისი;
– არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ორგანო „იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება“, თბილისი;
– სამეცნიერო სესიის „არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები. XXIX“ მასალები;
– ნ. მაჭავარიანი, აფხაზურ-ქართული ლექსიკონი;
– ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები.

აკადემიის სტიპენდიატი სალომე ომიაძე
ს. ომიაძე არის ფილოლ. მეცნ. დოქტ., ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.

წიგნი
„უნივერსიტეტის იდეა და ქართველურ ენათა კვლევისა და სწავლების მნიშვნელობა“, I (თანაავტორ-შემდგენელი, თსუ-ს გამომცემლობა, ISBN 978-9941-13-754-9).
ქართული ენის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტში მომზადებული კრებული
– „უნივერსიტეტის იდეა და ქართველურ ენათა კვლევისა და სწავლების მნიშვნელობა“, I, ეძღვნება კავკასიაში პირველი ქართული უნივერსიტეტის 100 წლის
იუბილეს და გადმოსცემს საუნივერსიტეტო იდეის განხორციელებაში ქართველურ
ენათა კვლევისა და სწავლების მნიშვნელობის ამსახველ მასალებს, ამ მასალათა
ანალიზს, ასევე, სადღეისო მდგომარეობასა და სამომავლო პერსპექტივებს.
მნიშვნელოვანია, რომ მის შედგენაში ქართველურ ენათა კათედრის პროფესორ-მასწავლებლებთან ერთად მონაწილეობდნენ „ქართული ფილოლოგიის“
მიმართულების საბაკალავრო და „ქართველური ენათმეცნიერების“ სამაგისტრო და
სადოქტორო პროგრამების სტუდენტები. კრებული სასწავლო-სამეცნიერო მნიშვნელობისაა. იგი განკუთვნილია მოსწავლე და სტუდენტი ახალგაზრდობისათვის,
ფართო საზოგადოების წარმომადგენლებისათვის.
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კრებული ერთგვარ დახმარებას გაუწევს საუნივერსიტეტო იდეისა და ქართველოლოგიური კვლევის პოპულარიზაციას როგორც ჩვენში, ასევე საზღვარგარეთ.

სტატიები

1) „ერთი გამორჩეული კონცეპტ-ტიპაჟის შესახებ ქართულ ლინგვოკულტურულ სივრცეში“ (საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნეს ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია, 1, თბილისი,
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტამბა, 203-210, ISSN-0132-6058).
ლინგვოკონცეპტოლოგიის ერთ-ერთი მიმართულება საგანგებოდ შეისწავლის
ამა თუ იმ კულტურის წარმომადგენელთათვის საცნობ სახეებს, განზოგადებულ
ხასიათებს, როგორც ენაში კულტურული ინფორმაციის შემნახველ ერთეულებს და
მათ ლინგვოკულტურული ტიპაჟების ჯგუფში აერთიანებს.
ლინგვოკულტუროლოგიურ ინტერესს იწვევს შემგროვებელ ადამიანთა ტიპი.
„კოლექციონერი“ უნივერსალური სოციოკულტურული ტიპაჟია და არც ქართული
ლინგვოკულტურული სივრცისათვისაა უცხო. თუმცა ქართულ სინამდვილეში
არსებობს გამორჩეული შემგროვებელი, რომლის ღვაწლი განსხვავებული და განუზომელია. ექვთიმე თაყაიშვილმა თავისი ცხოვრებითა და მოღვაწეობით ქართულ
დისკურსში უნიკალური ეთნოკულტურული კონცეპტ-ტიპაჟი გააჩინა.
განხილულია კონცეპტ „საქართველოს მეჭურჭლეთუხუცესის“ ცნებითი, ხატოვანი და შემფასებლური ნიშნები, მისი მატერიალური შემადგენლები.
2) „ლინგვონიმების საკითხისათვის აქტუალურ ლინგვისტიკურ ცნება-ტერმინთა ლექსიკონში“ (ტერმინოლოგიის საკითხები, III, თბილისი, თსუ-ს გამომცემლობა, 154-158, ISSN 1987-7633).
საენათმეცნიერო მეტაენაში, რომლის მნიშვნელოვან ნაწილსაც ლინგვისტიკური ტერმინოლოგია ქმნის, კუთვნილი ადგილი აქვთ ლინგვონიმებს. ლინგვონიმი
მეტაენის სპეციფიკური ერთეულია, რომელიც აღნიშნავს კონკრეტულ ენას,
დიალექტსა თუ ენათა ოჯახს, როგორც აღწერის საგანს. ლინგვონიმები, თავის მხრივ,
ნომენკლატურულ ერთეულებს წარმოადგენენ. ავტორის ამოცანაა ლინგვონიმთა
ადგილის განსაზღვრა აქტუალურ ლინგვისტიკურ ცნება-ტერმინთა ლექსიკონში,
რომლის შედგენაზე თსუ-ს არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების
ინსტიტუტის ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილება მუშაობს. აღნიშნული პრობლემის გადასაჭრელად სტატიაში ვრცლად არის განხილული ტერმინოლოგიისა და
ნომენკლატურის ურთიერთმიმართების საკითხი; ნაჩვენებია ნომენისა და ტერმინის,
როგორც საგნობრივი და ცნებითი ნიშნების, დაპირისპირება; მიმოხილულია განსხვავებული ლექსიკოგრაფიული მიდგომები, რის საფუძველზეც მიღებულია
დასკვნა, რომ აქტუალურ ლინგვისტიკურ ცნება-ტერმინთა ლექსიკონის პოლიგრაფიული ვერსიისათვის შეიქმნას მცირე ლინგვონიმიკური დანართი, რომელიც
მხოლოდ ქართველურ ენებთან დაკავშირებულ ერთეულებს გააერთიანებს.
3) „მცირით დაწყებული დიდი საქმე“ (კრებულში: „უნივერსიტეტის იდეა და
ქართველურ ენათა კვლევისა და სწავლების მნიშვნელობა“, I, თსუ-ს გამომცემლობა,
თბილისი, 36-37, ISBN 978-9941-13-754-9).
1920 წლის 9 მაისს უნივერსიტეტის სამეცნიერო საბჭოს სხდომაზე პირველი
სადისერტაციო ნაშრომის დაცვისას დისერტანტი აკაკი შანიძე ეროვნული სამეტყველო ეტიკეტისა და სამეცნიერო ეტიკეტის სრული დაცვით, თავმდაბლად
აღნიშნავდა: „ბედნიერი ვარ უზომოდ, მაგრამ ამასთანავე ერთად მაფიქრებს ერთი
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გარემოება: ვაი თუ ჩემი პატარა შრომა არ შეეფერებოდეს იმ მნიშვნელოვან მოვლენას,
როგორიცაა სამეცნიერო ხარისხის მოპოვების დაწყება ჩვენში. მაფიქრებს ეს გარემოება, მაგრამ თანაც ის მაძლევს გამბედაობას და მიმატებს მხნეობას, რომ დიდი საქმე
საზოგადოდ მცირით დაწყებულა და ამიტომ ეგების ჩემი მცირედი შრომა, რამდენადმე მაინც, აკმაყოფილებდეს დღევანდელი დღის მოთხოვნილებას“. მცირედად
შეფასებული შრომა გახლდათ „სუბიექტური პრეფიქსი მეორე პირისა და ობიექტური
პრეფიქსი მესამე პირისა ქართულ ზმნებში“, ნაშრომი, რომელშიც ქართული ზმნის
სტრუქტურა პირველად არის განხილული როგორც სისტემა, ნაშრომი, რომელმაც არა
მხოლოდ მაშინდელ მოთხოვნებს უპასუხა, არამედ „მცირით დაწყებულ დიდ საქმედ“
იქცა.
დისერტანტ აკაკი შანიძის შესავალი სიტყვა მრავალმხრივ საინტერესო და
მნიშვნელოვანი ინფორმაციის შემცველია. მეცნიერი გამოკვეთს ქართული ენის
შესწავლა-გამოკვლევის მნიშვნელობას, ქართული ენის დამსახურებულ ადგილს
კულტურულ ენათა შორის, ხაზს უსვამს ქართული ენის სახელმწიფოებრიობასა და
პოლივალენტოვნებას, წარმოგვიდგენს მას, როგორც კულტურის საცავს და, ამავე
დროს, კულტურის შემქმნელსაც.
4) „მდინარედ ქცეული პაწაწინა ნაკადული“ (კრებულში „უნივერსიტეტის იდეა
და ქართველურ ენათა კვლევისა და სწავლების მნიშვნელობა“, I, თბილისი, თსუ-ს
გამომცემლობა, 48-49, ISBN 978-9941-13-754-9).
მშობლიურ ენაზე უმაღლესი განათლების მიღების შესაძლებლობა ყველა
დროში ყველა ხალხისთვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ დასახელებული ფაქტი უმნიშვნელოვანესი ხდება, თუ ეს ხალხი არცთუ მრავალრიცხოვანი და არცთუ დამოუკიდებელია. სწორედ ამგვარ ვითარებაში დაარსდა თბილისის უნივერსიტეტი.
ქართული უნივერსიტეტის გახსნა, უპირველეს ყოვლისა, ქართული ენის
სწავლა-სწავლების ენად ქცევას ნიშნავდა, რაც ახალი გამოწვევის წინაშე აყენებდა
როგორც სტუდენტებს, ასევე ლექტორებს.
არნოლდ ჩიქობავა, უნივერსიტეტის სტუდენტიცა და პროფესორიც, ამ პასუხისმგებლობას განსაკუთრებულად გრძნობდა. დიდი მეცნიერი საზოგადო მოღვაწეც
იყო, ამდენად, მას მოვლენათა ხედვისა და შეფასების სხვა დიაპაზონი ჰქონდა. ვისაც
უნივერსიტეტის დაარსების ისტორია, ამ მოვლენის მნიშვნელობა, საუკუნისწინანდელი საუნივერსიტეტო ცხოვრების დეტალები აინტერესებს, მან აუცილებლად
უნდა წაიკითხოს გასული საუკუნის ჟურნალ-გაზეთებში გამოქვეყნებული არნოლდ
ჩიქობავას წერილები, რომლებიც უნივერსიტეტის საიუბილეო თარიღებს ეძღვნება
და არნოლდ ჩიქობავას შრომების მეხუთე ტომში ერთად არის შესული. ერთ-ერთი
მათგანი – „თბილისის უნივერსიტეტი და ქართული სამეცნიერო აზროვნების
აღორძინება“ – შევარჩიეთ კრებულში დასაბეჭდად, რათა ჩვენმა მკითხველმა თვალი
მიადევნოს, როგორ იქცა „პაწაწინა ნაკადული, ძლივს შესამჩნევი სათავეში...
მდინარედ, რომელიც უნივერსიტეტთა რუკაზე ჯეროვნად აისახება“.
5) „თბილისის უნივერსიტეტის“ კონცეპტური სტრუქტურა არნოლდ ჩიქობავას
მედიატექსტთა მიხედვით” („არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები“, XXIX, თსუ-ს გამომცემლობა, თბილისი, 47-49, ISBN 978-9941-13-418-0 (მრავალტომეული) ISBN 978-994113-701-3 (ტ. XXIX).
არნოლდ ჩიქობავას მედიატექსტთა მიხედვით, „თბილისის უნივერსიტეტის“
კონცეპტური სტრუქტურა შედგება შემდეგი კომპონენტებისაგან: თბილისის უნივერ-
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სიტეტი – ქართულ ენაზე უმაღლესი განათლების მიღების შესაძლებლობა; თბილისის უნივერსიტეტი – ქართული სამეცნიერო აზროვნების აღორძინება; თბილისის
უნივერსიტეტი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის საძირკველი; თბილისის
უნივერსიტეტი – ქართული კულტურის უდიდესი ფაქტორი.
დასახელებულ მიმართულებათა რიგითობა პირობითია, რადგან ყოველი
მათგანისათვის საყრდენი დედაენა, ეროვნული ცნობიერება და ქართული კულტურაა. თითოეულის საგანგებო აღწერითა და კონცეპტის ნომინაციურ ველში
შემავალ სხვა ნიშნებზე დაკვირვებით, ავტორმა წარმოაჩინა ის პირობები, რომელთა
მიხედვითაც „თბილისის უნივერსიტეტი“ და მისი კონცეპტ-სინონიმი „ქართული
უნივერსიტეტი“ ქართველთა ღირებულებითი იერარქიის უმაღლეს საფეხურზე
დგას. მოკლედ მიმოხილულია „ქართული უნივერსიტეტის“ კონცეპტური სტრუქტურის ძირითადი ნიშნები.
6) „კონცეპტ „ქართული უნივერსიტეტის“ დომინანტური ნიშნები“ („იბერიულკავკასიური ენათმეცნიერება“, XLVI, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, თსუ-ს გამომცემლობა, 7 გვ. (იბეჭდება), ISSN 1987-6572).
სულიერებაზე ორიენტირებულ ქართულ დისკურსში დიდი ადგილი ეთმობა
საგანმანათლებლო კონცეფციებს. „სწავლის მძებნელი“ ხალხის ეროვნულ ცნობიერებაში მკვიდრია ახალი ცოდნისკენ სწრაფვის მნიშვნელობა, რაც სხვადასხვა
დროს მაკროკონცეპტ „ცოდნის“ ახალ-ახალ შემადგენლებს აჩენს. 1918 წლიდან ქართულ ლინგვოკულტურასა და ქართულ დისკურსში ჩნდება კონცეპტი „უნივერსიტეტი“, რომელიც თავისი მნიშვნელობით დიდად აჭარბებს ამავე სიტყვით აღნიშნულ ცნებას.
ცალკეული ადამიანის ცნობიერებაში შენახული ინდივიდუალური კონცეპტი,
ჩვეულებრივ, მეტი სიმდიდრითა და მრავალფეროვნებით ხასიათდება, ვიდრე
კოლექტიური ცნობიერების იგივე კონცეპტი. აღნიშნული მოვლენის საფუძველი
შემდეგია: კოლექტიური ცნობიერება იქმნება კოლექტივში შემავალი ინდივიდების
პერსონალურ გამოცდილებაში არსებული უნიკალურობის რედუქციითა და თანხვედრათა შეკრებით. არნოლდ ჩიქობავა, როგორც ენობრივი პიროვნება, როგორც
უნივერსიტეტის პირველი გამოშვების სტუდენტი და ასპირანტი, უნივერსიტეტის
აღზრდილთა შორის პირველი პროფესორი და არა ენის რიგითი მატარებელი,
არღვევს მოხმობილ დებულებას – მის ცნობიერებაში შემავალი კონცეპტ „უნივერსიტეტის“ დომინანტური ნიშნები არა რედუცირებულად, არამედ მთელი სისრულით
გადაინაცვლებს ქართველთა კოლექტიურ ცნობიერებაში, რასაც ნათელყოფს XX-XXI
საუკუნეების ქართული დისკურსი.
სტატიაში აღწერილი და გაანალიზებულია აღნიშნული კონცეპტის დომინანტური ნიშნები.
7) „გლუტონიმთა კონოტაციური ასპექტისათვის ქართულ ლინგვოკულტურაში“ („ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები“; წიგნი მეთვრამეტე, თბილისი, 6
გვ. (იბეჭდება), ISBN 978-9941-13-395-4 (ყველა ტომის).
სამყაროს ქართული ენობრივი სურათის სრულყოფილი აღწერისათვის აუცილებელია ყველა კულტურული კოდის (სომატური, სივრცული, დროითი, საგნობრივი, ბიომორფული...) შესწავლა. ეროვნული კულტურის თავისებურების გამოსავლენად დიდი მნიშვნელობა ენიჭება კვების სფეროს, რომელშიც უძველესი კულტურული კოდი – გლუტონიური კოდი – რეალიზდება.
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გლუტონიური დისკურსი კომუნიკაციური პრაქტიკის ის სახეა, რომელშიც
ინტენსიური და თვალსაჩინოა კულტურისა და ენის ურთიერთქმედება. კულტურული ინფორმაცია შენახულია გლუტონიმთა მნიშვნელობის როგორც დენოტაციურ, ასევე კონოტაციურ ასპექტში.
ამდენად, კვებასთან, როგორც ადამიანისათვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის
მქონე ყოველდღიურ ქმედებასთან, დაკავშირებული ენობრივი მასალა განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს ლინგვოკულტუროლოგიური თვალსაზრისით. კულტუროლოგთა სქემებში ცალკეული ჯგუფები ლექსემათა წმინდა კოგნიტური მნიშვნელობებითაა შექმნილი, კვლევის მიზანი კი გლუტონიმთა კონოტაციური ასპექტის
განხილვაა. ყოველ ხალხს აქვს სპეციფიკური ხატოვან-ასოციაციური მექანიზმები,
რომელთა საშუალებითაც საწყის, ამოსავალ მნიშვნელობათა გადააზრება და მეორეულ ნომინაციათა გაჩენა ხდება. განხილულია კვებასთან დაკავშირებული ლექსიკური ერთეულების ახალი მნიშვნელობის წარმომქმნელი პოტენციალი, მისი რეალიზების ორი მიმართულება – გლუტონიმის მიერ ხატოვანი მნიშვნელობის შეძენა
(დომხალი – 1. დუღილით შესქელებული, გაწურული და მწვანილით შენელებული
დო, 2. გადატ. არეულობა; ქაოსი; გაურკვევლობა) და მისი ფუძის გამოყენებით
ნასახელარი ზმნების წარმოქმნა (წიწმატი – სპეციფიკური ცხარე გემოს მქონე მწვანილი; გაწიწმატება: გააწიწმატებს, გაწიწმატდება, გაწიწმატებული – გაცხარება, რომელიც, თავის მხრივ, გადატანით ნიშნავს გაბრაზებას), რასაც ასევე მნიშვნელობის
ასოციაციურ-ხატოვანი ინტერპრეტაცია უდევს საფუძვლად.
8) „On the Importance of Linguocultural Competence in Translation“ („ლინგვოკულტურული კომპეტენციის მნიშვნელობის შესახებ მთარგმნელობითი საქმიანობისას“) (XI საერთაშორისო კონფერენცია _ „ზოგადი და სპეციალური თარგმანი:
თეორია, მეთოდოლოგია, პრაქტიკა“, კიევი, აგრარმედიაჯგუფი, 170-173, ISBN 978617-646-429-7, ინგლისურ ენაზე).
დედნისა და თარგმანის ტექსტებში აღნიშვნები უცვლელი უნდა რჩებოდეს,
მაგრამ იმისათვის, რომ აღნიშვნები უცვლელი დარჩეს, ისინი ცნობილი უნდა იყოს.
ორ ენას შორის შესაბამისობათა, ეკვივალენტობათა დადგენა ყოველთვის აღნიშვნებზე დაყრდნობით ხდება – მნიშვნელობები კონკრეტული ენის კუთვნილებაა და
ტექსტში ისინი მხოლოდ საშუალებას წარმოადგენენ გარკვეული აღნიშვნებისათვის.
თარგმანის შეცდომები და უზუსტობები შეიძლება გაჩნდეს როგორც აღნიშვნათა
იდენტიფიკაციის, ისე თარგმანის ენაში არსებული შესაბამისი მნიშვნელობების
ამორჩევისას. ორივე შემთხვევაში, სემასიოლოგიური იქნება თუ ონომასიოლოგიური
თარგმნის ფაზა, ყველაზე მნიშვნელოვანი ინვარიანტის დადგენაა, ანუ ისეთი აღნიშვნისა, რომელიც უცვლელად იქნება შენარჩუნებული მისი კონკრეტული რეალიზაციის მიუხედავად. ასეთი შეიძლება იყოს ლინგვისტიკური სემანტიკისათვის
ტრადიციული პრესუპოზიცია, რომელიც აზრის კომპონენტია. მის ჭეშმარიტებაზეა
დამოკიდებული, რომ გამონათქვამი მოცემული კონტექსტის შესაბამისად აღიქმებოდეს. ან ეს შეიძლება იყოს იდეა, კონცეპტი, რაც შედარებით ნაკლებადაა დამოკიდებული ენაზე. მხატვრული დისკურსის თარგმნისათვის მაინც, ვფიქრობთ, ყველაზე შედეგიანი იქნება ორიენტაცია კულტურულ კონცეპტზე, რომელიც სხვადასხვა
საერთოეროვნული ცოდნის გარკვეული „კვანტების“ ერთობლიობას წარმოადგენს.
კონცეპტის ცნება შეესაბამება წარმოდგენას იმ საზრისთა შესახებ, რომლებიც
ფიგურირებს ადამიანის აზროვნების პროცესში და ასახავს გამოცდილებასა და
ცოდნის შინაარსს, იმ შედეგების შინაარსს, რომლებიც მიღებულია ადამიანის მთელი
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მოღვაწეობითა და სამყაროს შემეცნებით. რა თქმა უნდა, არა ყოველი მოვლენის
სახელი-აღნიშვნაა კონცეპტი, არამედ კონცეპტად სინამდვილის ის მოვლენები
იქცევა, რომლებიც მოცემული ეროვნული კულტურისათვის აქტუალური და ფასეულია.
კონცეპტის აღნიშვნისათვის ენაში ბევრი ლინგვისტური ერთეული არსებობს,
რომლებიც პარემიების, პროზაული და პოეტური ტექსტების თემაა. კულტურული
კონცეპტი თავისებური სიმბოლოც შეიძლება იყოს, რომელიც გარკვეულ ცოდნაზე, იმ
სიტუაციაზე მიუთითებს, რომელმაც იგი წარმოშვა. თუ მთარგმნელმა რომელიმე
სიტყვის მხოლოდ ლექსიკონში მოცემული მნიშვნელობა იცის, ის კონკრეტული დისკურსის ბევრ კონტექსტს სწორად ვერ გაიგებს და შესაძლოა თარგმნისას მძიმე
შეცდომაც დაუშვას.
ამდაგვარად უკავშირდება მნიშვნელობა ცოდნას. მნიშვნელობის განსაზღვრა
კონცეპტური სტრუქტურების საშუალებით ამ კავშირებისადმი ახალი მიდგომის
გამოხატულებაა. სწორედ ამიტომ თანამედროვე ენათმეცნიერებაში სემანტიკური
აღწერისას კონცეპტის ცნება ფართოდ გამოიყენება. კოგნიტურსა და ლინგვოკულტუროლოგიურ მიდგომებს უკავშირდება თარგმანის ადეკვატურობის შემდეგი
განსაზღვრება: თარგმანი შეიძლება ადეკვატურად ჩაითვალოს, თუ იგი ზემოქმედებს
იმავე კოგნიტურ სტრუქტურებსა და კოგნიტური სივრცის იმავე უბნებზე, რომლებზეც ზემოქმედებს ორიგინალი. აქედან შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ მთარგმნელი
არა მარტო სიტყვათა მარაგისა და გრამატიკული შესაძლებლობების სიმდიდრით
უნდა გამოირჩეოდეს, არამედ კონცეპტური სამყაროს სიმდიდრითაც, რათა ადეკვატური თარგმანი განახორციელოს, მიზნის მისაღწევად იგი თანაბრად უნდა
ფლობდეს როგორც ენობრივსა და მეტყველებითს, ისე კულტურულ კომპეტენციას.
ლინგვოკულტურული კომპეტენციის დეფიციტი კომუნიკაციის პრობლემას უქმნის
ადამიანს მშობლიური ენის ფარგლებშიც, არათუ ორი ენის „შესაყარზე“, სადაც
სხვადასხვა კულტურათა შეხვედრა ხდება. სწორედ სათანადო ლინგვოკულტურულმა კომპეტენციამ უნდა შეაძლებინოს მთარგმნელს აზრის ინვარიანტის დადგენა, რამაც, თავის მხრივ, თარგმანის დედანთან სიახლოვე უნდა უზრუნველყოს.
ს. ომიაძემ მონაწილეობა მიიღო სამეცნიერო ფორუმებში და წარდგა მოხსენებებით:
_ „ეროვნულ-კულტურული და უნივერსალურ-კულტურული კონცეპტები
1819-1945 წლების ქართულ პერიოდულ გამოცემათა სათაურებში“ (თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის საჯარო სხდომა (მიძღვნილი აკადემიკოს ვარლამ თოფურიას ხსოვნისადმი);
_ „აკაკი შანიძის ლინგვოპრაგმატიკული შენიშვნები“ (თსუ-ს ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის
საჯარო სხდომა (მიძღვნილი აკადემიკოს აკაკი შანიძის ხსოვნისადმი);
_ „ობიექტური საზომისათვის სალიტერატურო ქართული ენის ნორმათა
დადგენისას“ (ქართული ენის დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია 19782018, თსუ, სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი);
_ „თბილისის უნივერსიტეტის“ კონცეპტური სტრუქტურა არნოლდ ჩიქობავას
მედიატექსტთა მიხედვით („არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები“, XXIX, თსუ-ს არნ.
ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი);
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_ „გლუტონიური კოდით შეპირობებული ხატოვანება“ (თსუ-ს არნ. ჩიქობავას
სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 77-ე სამეცნიერო სესია).
_ „რელევანტური ბილინგვური მოდელები სკოლამდელ საფეხურზე“
(თანაავტორობით; მესამე საერთაშორისო კონფერენცია: მეორე ენის სწავლა/სწავლება
მულტილინგვური განათლების კონტექსტში, თბილისი);
_ „ლინგვოკულტურული კომპეტენციის მნიშვნელობის შესახებ მთარგმნელობითი საქმიანობისას“ (XI საერთაშორისო კონფერენცია „ზოგადი და სპეციალური
თარგმანი: თეორია, მეთოდოლოგია, პრაქტიკა“ კიევი, უკრაინა);
_ „ტერმინოლოგიური ასიმეტრიის ერთი შემთხვევის შესახებ“ (პირველი
საერთაშორისო კონფერენცია „ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა“, თბილისი);
_ „შორისდებული – სხვათაგან გამორჩეული მეტყველების ნაწილი“ (ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V საერთაშორისო სიმპოზიუმი: მეტყველების ნაწილთა პრობლემა იბერიულ-კავკასიურ ენებში (სიმპოზიუმი მიეძღვნა აკადემიკოს არნოლდ
ჩიქობავას დაბადების 120 წლისთავს, თბილისი).

განყოფილებასთან არსებულმა აფხაზური ენისა და კულტურის კომისიამ ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულაფხაზურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-კვლევით ცენტრსა და ქართულ-აფხაზურ
ურთიერთობათა ინსტიტუტთან ერთად დაფუძნებული პროგრამის _ „გავიცნოთ
აფხაზეთი“ _ ფარგლებში, რომლის მიზანი აფხაზური ეთნოკულტურული სივრცის
აღწერაა (შემდგომში აფხაზური ენციკლოპედიის შექმნის პერსპექტივით) გამოსაცემად მოამზადა მონოგრაფია (ავტორი თეო გიცბა) „ალექსანდრე შერვაშიძის ცხოვრება
და შემოქმედება“.
კომისიის წევრების (თეო გიცბა, ესმა კოკოსკერია) აფხაზეთში მივლინების შედეგად შეიქმნა ერთობლივი ქართულ-აფხაზური ჯგუფი, რომელმაც დაიწყო მუშაობა მეცნიერულ-პოპულარული ფილმების სერიაზე აფხაზური ადათ-წესების
საერთაშორისო საზოგადოებისათვის გასაცნობად. კომისიის წევრები _ ლეილა
ავიძბა და ესმა კოკოსკირია აქტიურად მონაწილეობდნენ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აფხაზურენოვანი საინფორმაციო გადაცემების მომზადებაში და, ამასთანავე,
უწევდნენ მომსახურებას საქართველოს მთავრობის აფხაზურენოვან ვებგვერდს.

ენის, ლიტერატურისა და ხელოვნების განყოფილებაში ჩატარდა 5 სხდომა. განყოფილების საერთო კრებამ განიხილა განყოფილების წევრების 2018 წლის საქმიანობის ანგარიში.
განყოფილებაში ჩატარდა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის
ნამდვილი წევრობის (აკადემიკოსობის) კანდიდატების არჩევნები, სპეციალობით –
„ენა, ლიტერატურა და კულტურა“ არჩეულ იქნა ფილოლოგიურ მეცნიერებათა
დოქტორი, პროფ. ინესა მერაბიშვილი.
აკად. კორნელი კეკელიძის სახელობის პრემია ნაშრომისათვის „ძველქართული
_ ძველსომხური დოკუმენტირებული ლექსიკონი“ (2014 წ.) მიენიჭა ავტორთა ჯგუფს:
ავტორს _ ილია აბულაძეს, რედაქტორებს: მაია რაფავას, ციალა ქურციკიძეს და ელენე
ცაგარეიშვილს.
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საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიასთან
არსებული სტრუქტურული ერთეულები,
კომისიები, ცენტრები, რედაქციები
ქართული ენციკლოპედიის ირ. აბაშიძის სახ. მთავარი სამეცნიერო
რედაქცია.
1. დასრულდა მუშაობა ენციკლოპედია „საქართველოს“ მე-4 ტომზე (ასონიშნები „ი“, „თ“, „კ“); აღნიშნული ტომი გამოსაცემად გადაეცემა ტიპოგრაფიას ტენდერის
ჩატარების შემდეგ.
2. მიმდინარეობდა მუშაობა ენციკლოპედია „საქართველოს“ მე-4 ტომის ელექტრონულ ვერსიაზე; აღნიშნული სამუშაო დასრულდება 2019 წლის I კვარტალში.
3. დასრულდა მუშაობა „საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა
აღწერილობაზე“, ტ. I-III (საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი). წიგნი მ/წ დეკემბრის დასაწყისში გადაეცა ტიპოგრაფიას დასაბეჭდად.

აკად. გ. წერეთლის სახ. „ვეფხისტყაოსნის“ აკადემიური გამოცემისა და
ქართული ენის თესაურუსის კომიტეტი („რუსთაველის კომიტეტი“) სამეცნი-

ერო მუშაობას აგრძელებდა რამდენიმე ძირითადი მიმართულებით:
ა) რუსთველოლოგიური ლიტერატურის ბიბლიოგრაფიისა და „რუსთაველის
კომიტეტის“ სამეცნიერო მემკვიდრეობის მოწესრიგება, „ვეფხისტყაოსნის“ საგამომცემლო პროექტების ხელშეწყობა;
ბ) „ვეფხისტყაოსნის“ ტექსტის აკადემიური გამოცემის მასალების (ტექსტი, ვარიანტები, კომენტარები) მომზადება და პუბლიკაცია;
გ) „ქართული ენის თესაურუსის“ შედგენა; ტექსტური მონაცემების ლემატიზაცია;
დ) „რუსთაველის კომიტეტის“ ახალ ვებგვერდზე „ვეფხისტყაოსნისა“ და თესაურუსის მასალების განთავსება (http://it.science.org.ge/saunje/; http://saunje.nekeri.net/
commettee/).
I. საანგარიშო პერიოდში:
1. აკადემიის საგამომცემლო-სარედაქციო საბჭოს გადაწყვეტილებით დაისტამბა კომიტეტის მეცნიერი თანამშრომლების მიერ მომზადებული წიგნი შოთა
რუსთაველის „ვეფხისტყაოსანი“ (აკადემიური გამოცემის მასალები ‒ ტექსტი, ვარიანტები, კომენტარი), II ნაკვეთი (სტროფები 164 ‒ 318) – პ. მარგველაშვილი, ნ. ციხისთავი;
2. „რუსთაველის კომიტეტის“ მეცნიერი თანამშრომლები მონაწილეობდნენ
სამეცნიერო სესიებსა და კონფერენციებში, მათი ავტორობითა და რედაქტორობით
გამოქვეყნდა ხუთ ათეულზე მეტი სამეცნიერო სტატია (ა. არაბული, პ. მარგველაშვილი, მ. ქავთარია, რ. ასათიანი, ე. სოსელია, მ. ივანიშვილი, მ. ჯიქია, ზ. ბარათაშვილი);
3. კომიტეტის მეცნიერმა თანამშრომელმა ზ. ბარათაშვილმა ფილოლოგიის
დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად დაიცვა დისერტაცია თემაზე
„გარდამავლობა, ვალენტობა და ზმნის აქტანტური სტრუქტურები შუმერულ ენაში“;
4. აკადემიის საგამომცემლო-სარედაქციო საბჭოს გადაწყვეტილებით საანგარიშო პერიოდში სტამბას გამოსაცემად გადაეცა კომიტეტის მეცნიერი თანამშრომლების მიერ მომზადებული რუსთველოლოგიური ლიტერატურა (ანოტირებული
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ბიბლიოგრაფია), VI (2001-2005 წწ.) – პ. მარგველაშვილი, მ. ბოლქვაძე, ნ. მაქაძე, ნ. მაჭავარიანი;
II. საანგარიშო პერიოდში კომიტეტის მეცნიერმა თანამშრომლებმა:
1. „ქართული ენის თესაურუსის“ ავტომატური ლემატიზაციის პროგრამის
შესაბამისად დაამუშავეს და/ან ინტერნეტში განათავსეს ძველი ქართული ტექსტები:
„შუშანიკის წამება“ (ყველა რედაქციისა და ხელნაწერის გათვალისწინებით) და უდაბნოს მრავალთავი – ქ. მუსერიძე, თ. გიგინეიშვილი, ნ. მაჭავარიანი, ზ. ბარათაშვილი;
დაამუშავეს ლექსიკური მარაგით გამორჩეული ფრანსუა რაბლეს „გარგანტუა და
პანტაგრუელი“ (888 გვ.) მთლიანად (ინტერნეტში განთავსებულია ნაწილობრივ) –
ნ. ციხისთავი;
2. ძირითადი მიმართულების სამეცნიერო მუშაობასთან ერთად მზადდებოდა
ა) „იუსტინე აბულაძის ბიოგრაფია და სამეცნიერო მოღვაწეობა“ (გამოსაცემად)
– ნ. მაქაძე;
ბ) ბაქარ გიგინეიშვილის „ქართული ენის ისტორიულ-ეტიმოლოგიური ლექსიკონი“ (შევსებული გამოცემა) – ა. არაბული, ზ. ბარათაშვილი;
გ) „მასალები ქართული ენის ისტორიული ლექსიკონისათვის“ (თინათინ ცქიტიშვილი, ნანი წაქაძე) – ელექტრონული ვერსია (პირველი ტომი) – ქ. მუსერიძე,
მ. ცქიტიშვილი, თ. გიგინეიშვილი.
III. „რუსთაველის კომიტეტის“ თაოსნობით მეცნიერებათა აკადემიამ ოფიციალურად მიმართა საქართველოს პარლამენტს და განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის სამინისტროს წინადადებით, შეიქმნას ისეთი საკანონმდებლო და ორგანიზაციული პირობები, რომლებიც უზრუნველყოფს „რუსთველოლოგიის“, როგორც საგანმანათლებლო დისციპლინის, ზოგადსაგანმანათლებლო
სკოლების დამამთავრებელ საფეხურზე არჩევით საგანმანათლებლო საგანთა ნუსხაში
შეტანას და მზადაა აქტიური მონაწილეობა მიიღოს ამ მეტად მნიშვნელოვან საქმეში,
კერძოდ, შესაბამისი სახელმძღვანელოსა და სწავლების მეთოდიკის შემუშავებაში.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონული სამეცნიერო ცენტრის

ანგარიში მომზადდა სამეცნიერო საბჭოს სხდომებზე განხილული საკითხებისა და
გადაწყვეტილებების მიღების დარგობრივი კომისიების მიერ მოწოდებული ანგარიშების საფუძველზე.
გაიმართა რეგიონული სამეცნიერო ცენტრის ერთი საერთო კრება, სამეცნიერო
საბჭოს 12 სხდომა და დარგობრივი კომისიების 15 სამუშაო შეხვედრა, რომლებზეც
განხილულ იქნა საკითხები სამოქმედო პროგრამებისა და მათი შესრულების მიმდინარეობის შესახებ. შედეგები ასახულ იქნა რეგიონული სამეცნიერო ცენტრის
ჟურნალში „შრომები,“ სხვა პერიოდულ გამოცემებში, კონფერენციებისა და ფორუმების მასალებში .
ცენტრმა განახორციელა შემდეგი სახის სამუშაოები:
ფიზიკა-მათემატიკის სფეროში განხორციელდა როგორც ფუნდამენტური, ისე
გამოყენებითი ღირებულების მქონე კვლევები ისეთ საკითხებსა და პრობლემებზე,
როგორიცაა ტოპოლოგიურ სივრცეთა და უწყვეტ ასახვათა გეომეტრიული და ალგებრული ინვარიანტები, საზღვრული ჰომოლოგიისა და კოჰომოლოგიის თეორიები,
ნორმალურ სივრცეთა ჩაკეტილი წყვილებისა და საკუთრებრივი ასახვის კატეგორიებზე, ტოპოლოგიურ სივრცეთა და (კო)ჰომოლოგიური ფაქტორები და განზომილების ტიპის ფუნქციები, მათი გამოყენებანი და სხვა. გამოქვეყნებულ იქნა
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სტატიები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში პუბლიკაციის დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდებით DOI ან ISSN. აღნიშნული მიმართულებით მონაწილეობა იქნა
მიღებული სხვადასხვა დონის ფორუმებში საქართველოში, საბერძნეთში, აზერბაიჯანში, ჩეხეთსა და ავსტრიაში.
გეოგრაფიის, გეოლოგიისა და ექსტრემალური ეკოლოგიური სიტუაციების
მიმართულებით მეცნიერული კვლევების ჩატარებისა და მიღებული შედეგების
პრაქტიკული გამოყენების არეალი მოიცავდა აჭარის რეგიონის რელიეფურ და
კლიმატურ პირობებს, ჰიდროგეოგრაფიულ ქსელს, ლანდშაფტების ფორმირებისა და
გარდაქმნის, მათი მდგრადობისა და პოტენციალის შეფასების საკითხებს, ნიადაგების
სხვადასხვა ტიპის გეოგრაფიულ გავრცელებას, გენეზისსა და თვისებებს და ა. შ.
შემუშავებული ღონისძიებებისა და რეკომენდაციების, წინადადებების განხორციელების ობიექტებად განსაზღვრული იყო რეგიონის ჰიდრორესურსების ათვისების
უზრუნველმყოფი ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობები, ტურისტული
ინდუსტრიის ობიექტების ქსელის გაფართოება, ბუნებრივი გარემოს შენარჩუნება,
სამეწარმეო საქმიანობისათვის მიწისა და ტყის რესურსების კვლავწარმოება და
გამოყენება, მეწყრული მოვლენების თავიდან აცილება, ნაპირგამაგრება, ინერტული
მასალების მოპოვება, ავტომაგისტრალების მშენებლობა და ა. შ.
საინჟინრო მეცნიერებებისა და ენერგეტიკის სფეროში სამეცნიერო-კვლევითი
საპროექტო და დანერგვის სამუშაოების შედეგები აისახა გამოცემულ წიგნებში,
მონოგრაფიებში, სახელმძღვანელოებსა და სტატიებში. სამუშაოები ეხება შემუშავებულ ტექნოლოგიებს, რეკომენდაციებს, წინადადებებს, პროექტებსა და ხედვებს
ისეთ პრობლემებთან დაკავშირებით, როგორიცაა: კომპლექსური ნაგებობები ექსტრემალური ვითარებისათვის, თანაკვეთის წილების აგება ტოპოლოგიური გარდაქმნების გამოყენებით, ელექტროდების გარეშე ჩამამიწებლის წინაღობის გაზომვის
სიზუსტის ამაღლების მეთოდები, ახალი ტიპის ვერტიკალურლილვიანი ჩამჩებიანი
ქარის ტურბინები, ახალი კონსტრუქციული სტრუქტურა ქარის გენერატორისა და
მზის ენერგიის გარდამქმნელი ახალი მიდგომები სწრაფად ასაგები მექანიზებული
და ტრანსფორმირებადი ხიდების შექმნაში. კვლევებისა და პრაქტიკული დანერგვის
შედეგები წარდგენილ იქნა საერთაშორისო კონფერენციებზე იტალიაში, ესპანეთში,
ყაზახეთში, ბელორუსიასა და სხვა ქვეყნებში.
ბიოტექნოლოგიების, აგროტექნოლოგიების, აგროინჟინერიისა და კვების პროდუქტების წარმოება-გადამუშავების მიმართულებით სამეცნიერო-კვლევითი საპროექტო და დანერგვითი სამუშაოები ეხებოდა ტექნოლოგიების შემუშავებასა და
დანერგვას, რომლებიც შესაძლებელს გახდის აჭარის რეგიონში არსებული სასოფლოსამეურნეო ნედლეულის წარმოების გაფართოებას, გადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურის ჩამოყალიბებას, კონკურენტუნარიანი კვების პროდუქტების წარმოებასა და რეალიზაციის გაფართოებას. შემუშავდა რეკომენდაციები და წინადადებები
ცალკეულ პროდუქტებზე იმპორტჩანაცვლებისა და ადგილობრივი წარმოების
ინტერესების დაცვის პრობლემებთან დაკავშირებით. შეიქმნა პროექტი სასოფლოსამეურნეო ნედლეულის წარმოებისათვის აჭარის ალპურ ზონაში. მეციტრუსეობის
დარგის რეაბილიტაცია-განვითარების მიზნით შემუშავდა ტექნოლოგიები, რომლებიც უზრუნველყოფს უნარჩენო და კომპლექსურ გადამუშავებას, ნედლეულის
წარმოების ხარისხის მართვას, პროდუქციის თვითღირებულების შემცირებას. სამეცნიერო-კვლევითი და პრაქტიკული სამუშაოების განხორციელება მოხდა მევენახეობა-მეღვინეობის მიმართულებით, რომლებიც ითვალისწინებდა ადგილობრივი
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ენდემური ვაზის ჯიშების გამოყენებით ადგილწარმოშობის ღვინოების წარმოების
პოტენციალის ათვისებას. აჭარის ტერიტორიაზე მოქმედ საკონსერვო პროფილის
ობიექტებში რეკომენდაციები გაეწია ახალი სახის პროდუქციის წარმოებას. სამუშაოები ჩატარდა რეგიონში წარმოებული პროდუქციის რეკლამირებისა და საბაზო
სეგმენტების მოძიების მიმართულებით, ასევე, სამაცივრო და სასაწყობო მეურნეობების მოწყობის თაობაზე.
ქიმიის, ქიმიური ტექნოლოგიებისა და მცენარეთა დაცვის სფეროში ჩატარებული იყო ცდების სერია, რაც მიზნად ისახავდა R,SOCANACEAZUM-ის მიმართ
აქტიური შერჩეული ბაქტერიოფაგების ნივთიერების მოქმედების ეფექტიანობის
შესწავლას კარტოფილის ტუბერებისა და კარტოფილის ახალგაზრდა მცენარეების
მიმართ. დადგინდა, რომ STEVIA REBAUDIANA-ს ფოთლებიდან მიღებული ექსტრაქტები გამოირჩევა მაღალი ანტიბაქტერიული და ანტიფუნგიციდური აქტივობით. ექსტრაქტები რეკომენდებულია IN VITRO პირობებში გამოსაყენებლად.
რეალურ რეჟიმში გამოცდილ იქნა ქართველ მეცნიერთა მიერ შექმნილი აზიური
ფაროსანას საწინააღმდეგო პრეპარატი „გიომეტრინი“.
სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგიების სფეროში სამეცნიერო-კვლევითი, საპროექტო და დანერგვითი სამუშაოების შედეგად
გამოვლენილია აჭარაში გავრცელებული მსხლისა და ვაშლის ჯიშები, რომელთა
ნაწილიც გადაშენების საფრთხის წინაშეა. საკოლექციო ნაკვეთზე გაშენდა მათი
სადედე პლანტაციები. შესწავლილია ცალკეული მოკვლეული ჯიშების ნაყოფის
ბიოქიმიური შედგენილობა და განისაზღვრა გამოყენების მიმართულებები. კვლევები ჩატარდა აჭარის მაღალმთიან ზონაში აქტინიდის მოვლა-მოყვანის აგროტექნოლოგიების შემუშავების მიმართულებით. განხორციელდა იშვიათი, გაქრობის
საშიშროების ქვეშ მყოფი ჯიშისა და ფორმის ციტრუსოვანთა გენოფონდის მოძიებაკვლევა მათი შემდგომი კონსერვაციისათვის. ყურადღება გამახვილდა აჭარა-გურიაში მანდარინის საადრეო და უხვად მსხმოიარე კლონებზე. ჩატარდა კვლევები და
შემუშავდა ღონისძიებები კარტოფილის მცენარეზე შავფეხა ბაქტერიული რბილი სიდამპლის მიმართ.
მეცხოველეობის, მეფუტკრეობის, მეფრინველეობისა და თევზის მეურნეობის
დარგებში შესწავლილია განვითარების მდგომარეობის რეალური დონე ცალკეული
მუნიციპალიტეტებისა და ზონების მიხედვით. გაანალიზებული და შეფასებულია
თითოეული დარგის განვითარების რეალური პოტენციალის გამოყენების შემაფერხებელი ფაქტორები და მიზეზები. შემუშავდა რეკომენდაციები და წინადადებები ამ
დარგების პერსპექტიული ხელშემწყობი გარემოს შექმნასთან დაკავშირებით.
სოციალურ-ეკონომიკური და ტურიზმის სფეროში შესწავლილია აჭარის ტერიტორიაზე მოქმედი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ჩამოყალიბების, ფუნქციონირებისა და განვითარების მდგომარეობა. მომზადდა რეკომენდაციები ამ
მიმართულებით არსებული პრობლემების გადაჭრის უზრუნველსაყოფად, რომლებიც წარდგენილ იქნა აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში და საფუძვლად
დაედო მრჩეველთა საბჭოს სამუშაო პროგრამის მომზადებას. ჩატარდა კვლევები აჭარაში განათლების, მეცნიერებისა და ბიზნესის ინტეგრაციის დონის შესასწავლად,
მომზადდა რეკომენდაციები და წინადადებები ამ პროცესის განვითარების დასაჩქარებლად.
შემუშავდა პროექტი და მის საფუძველზე შეიქმნა „მეწარმეობის განვითარების
ხელშემწყობი ფონდი“, რომელიც აქტიურად მუშაობს მოსახლეობის ცალკეულ
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ფენებთან სამეწარმეო საქმიანობის განვითარებით დაინტერესებული ფიზიკური და
იურიდიული პირების გამოვლენისა და მათ მიერ ბიზნესის სხვადასხვა სფეროში
პროექტების მომზადებისა და განხორციელების ხელშემწყობი გარემოს შექმნაზე,
სხვადასხვა საინვესტიციო წყაროს მოზიდვისა და მიწოდების გზით. პროექტის
ფარგლებში უკვე შექმნილია ფართო სპექტრის საპროექტო წინადადებების მონაცემთა ბაზა, რომელიც მოიცავს ეკონომიკის ყველა დარგს. პროექტის განხორციელებაში აქტიურად არიან ჩართულნი საქართველოს პარლამენტის დეპუტატები
აჭარიდან.
განხორციელდა რეგიონში სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობით გამოწვეული მიგრაციული პროცესების პრობლემების კვლევა. მოკვლეული მასალების
საფუძველზე მომზადებული დასკვნები მიეწოდა რეგიონის საკანონმდებლო, აღმასრულებელ და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს.
მომზადებულია აჭარის რეგიონში ტურისტული ინდუსტრიის განვითარების
ანალიტიკური მასალები, შემუშავდა წინადადებები და რეკომენდაციები ტურიზმის
სხვადასხვა დარგის განვითარებისათვის ცალკეული ტერიტორიული ერთეულებისა
და ზონების მიხედვით. მომზადდა რეკომენდაციები და წინადადებები ადგილობრივი რესურსების კვლავწარმოების, ათვისებისა და რაციონალური გამოყენების
საკითხებზე. მიმდინარეობს პროექტის _ „თანამედროვე ტექნოლოგიური სიახლეების შემუშავება-დანერგვის ხელშეწყობა“ _ შესრულება. კვლევების შედეგები ასახულია სხვადასხვა პუბლიკაციაში, კონფერენციებისა და ფორუმების მასალებში.
მედიცინის დარგში მუშაობის პროგრამა მოიცავდა სხვადასხვა სახის ღონისძიებების, პროგრამების, პროექტებისა და რეკომენდაციების შემუშავება-განხორციელებას, მოქმედი სამეცნიერო-კვლევითი, საგანმანათლებლო და სამკურნალო
დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების აქტიური ჩართულობით ისეთი მიმართულებით, როგორიცაა სასწავლო-საკონსულტაციო პროგრამები, საჯარო ლექციები,
გაცვლითი პროგრამები და გამოცდილების გაზიარება, სხვადასხვა სახის დაავადებათა გავრცელების მიზეზების, სპეციფიკურობისა და მკურნალობის, გერონტოლოგიისა და გერიატრიის, ქირურგიის, ბიომედიცინის, დიაბეტთან და სიმსივნეებთან ბრძოლის, გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებთან ბრძოლის, მიკრობიოლოგიის, ფარმაკოლოგიისა და სხვა პრობლემების გადაჭრის თანამედროვე ფორმებისა
და მეთოდების დანერგვას.
ისტორიის, ეთნოლოგიის, არქეოლოგიისა და ხელოვნების დარგში გამოქვეყნდა მონოგრაფიები: „აფხაზები აჭარაში _ წარსული და თანამედროვეობა“,
„ქართული ტრადიციული საზოგადოების არქიტექტონიკის თეორიული პრობლემები“. ჩატარდა ექსპედიციები ტაოში, ბეშუმის ნამოსახლარში. გრძელდებოდა
არქეოლოგიური ექსპედიციები გონიო-აფსაროსის შესასწავლად პოლონელ მეცნიერთა მონაწილეობით. გრძელდებოდა მუშაობა საგრანტო პროექტებზე „ტაო“ და
„მარადიდი“.
ქართული ენის, ლიტერატურისა და ფოლკლორის სფეროში მომზადდა და
დაისტამბა ორმოცდაათამდე სამეცნიერო შრომა. კვლევის მასალებში ასახულია
ფოლკლორის, დიალექტოლოგიის, სალიტერატურო ენის, ქართული ლიტერატურის
საკითხები. მონაწილეობა იქნა მიღებული საერთაშორისო კონფერენციებში: „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“, „აღმოსავლეთ ევროპის
მულტიკულტურული სივრცე“. ჩატარდა საველე ექსპედიციები მარადიდელ მუჰაჯირთა დასახლებებში მარმარილოს ზღვის რეგიონში. განხორციელდა პროექტები
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„ტაო _ ისტორიულ-ფილოლოგიური გამოკვლევა“ და „მარადიდი“, ბსუ-ს ქართველოლოგიის ცენტრის თანამშრომელთა ჯგუფს მონოგრაფიისათვის „კლარჯეთი“
მიენიჭა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივანე ჯავახიშვილის პრემია.
ფილოსოფიის, პოლიტოლოგიის, ფსიქოლოგიის, პედაგოგიკისა და იურიდიულ მეცნიერებათა დარგებში მონაწილეობა იქნა მიღებული ადგილობრივ და
საერთაშორისო კონფერენციებში და წაკითხულ იქნა მოხსენებები: „ჰეგელის რელიგიის ფილოსოფია და რუსული სახელმწიფოს კონსტრუირების იდეა“, „ევროპეიზმი
და ნეოევროპეიზმი“, „ცნობიერების იდეალიზაცია“, „ისლამის იდეალები და ღირებულებები“. მომზადდა ნაშრომები „ეთნო-ეროვნული თვითცნობიერებისა და რელიგიის მიმართების ზოგიერთი თეორიული ასპექტი“, „მეცნიერების ფილოსოფია“,
„ფილოსოფიური და სოციალურ-პოლიტიკური კვლევები“.
ფსიქოლოგიის მიმართულებით ჩატარდა სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე
„ფსიქოლოგიის აქტუალური პრობლემები“. წაკითხულ იქნა მოხსენებები საერთაშორისო მეთოდურ კონფერენციებზე _ „სწავლება და აღზრდის აქტუალური
პრობლემები“, „განათლების სოციალური და ეკონომიკური პრობლემები თანამედროვე საზოგადოებაში.“
იურიდიული და სოციალური მეცნიერების მიმართულებით გამოქვეყნდა
სტატია რეცენზირებად უცხოურ ჟურნალში _ „უკრაინა და საქართველო საერთაშორისო ურთიერთობებში“. ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე „როგორ
ჩავატაროთ არჩევნები“, „ისტორიისა და პოლიტიკის მეცნიერებები“, „საქართველოს
დემოკრატიული რესპუბლიკა“.
საზღვარგარეთის ლიტერატურისა და ლიტერატურათმცოდნეობის პრობლემებთან დაკავშირებით ჩატარდა კვლევები უცხოური ლიტერატურისა და თარგმანმცოდნეობის მიმართულებით. მიღებულ იქნა მონაწილეობა საერთაშორისო
კონფერენციებსა და სიმპოზიუმებში ქვეყანაში და საზღვარგარეთ. კვლევები განხორციელდა შემდეგი მიმართულებებით: „ბულგარულ-ქართული კულტურული და
საერთაშორისო პოლიტიკური ურთიერთობები“, „თარგმანმცოდნეობის კერძო თეორიების განვითარება“, „ბათუმი უცხოური ლიტერატორების თვალით“, „ფემინიზმის
სოციოკულტურული ასპექტები ქართულ და ევროპულ ლიტერატურაში“, „კულტურული მეხსიერება“, „ქალი მწერლები და ლიტერატურის პოეტიკა“, „შედარებითი
ლიტერატურათმცოდნეობის საკითხები“, „დასავლეთის ტრადიციები აღმოსავლურ
რომანებში“.
დემოგრაფიული და ეროვნებათაშორისი პრობლემების მიმართულებით
მონაწილეობა იქნა მიღებული შემდეგი პროგრამების განხორციელებაში: „არტაანის
ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები“, „ისტორიული ჭალეთის ცენტრალურ ნაწილში დაცული ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები“.
მონაწილეობა იქნა მიღებული დემოგრაფიული და ეროვნებათაშორისი პრობლემების სხვადასხვა დონის ღონისძიებებში თურქეთში, პოლონეთში, უკრაინაში, ასევე,
ქვეყნის შიგნით გამართულ კონფერენციებში.
გრძელდებოდა აფხაზეთიდან ლტოლვილი მოსახლეობისა და აჭარაში მცხოვრები მკვიდრი აფხაზი მოსახლეობის ოჯახების, ახლო ნათესავების შეხვედრები
არსებულ პრობლემებზე დიალოგის გამართვის და აზრთა ურთიერთგაზიარების,
ქართველი და აფხაზი მოსახლეობის შერიგების, საუკუნოვანი ტრადიციების, ურთიერთნდობის აღდგენისა და დაახლოების მიზნით. შეიქმნა ქართველი და აფხაზი
ახალგაზრდობის კავშირი. ბათუმის მუსიკალურ ცენტრში გაიმართა ამ კავშირის
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პირველი კონფერენცია თემაზე _ „ჩვენ დავბრუნდებით“; პოლონეთში მოეწყო
ქართველი, აფხაზი და ოსი ახალგაზრდების ორკვირიანი ტურნე; ტრადიციულად
დამკვიდრდა ყოველი წლის 22 მაისს მუჰაჯირობის დროს მასობრივად დახოცილი
აფხაზების ხსოვნისადმი მიძღვნილი მსვლელობა; ჩატარდა ფართომასშტაბიანი
ღონისძიება _ „ბათუმი _ ძმობისა და მეგობრობის ქალაქი“; ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ცენტრის მიერ ჩატარდა ათი წლის განმავლობაში აფხაზეთის საკითხებზე გაწეული საქმიანობისადმი მიძღვნილი საზეიმო
სხდომა, სადაც მოწვეულები იყვნენ აჭარისა და აფხაზეთის სამთავრობო და
საკანონმდებლო ორგანოების ხელმძღვანელი პირები, საქართველოს მთავრობის
ადმინისტრაციის რეგიონული განვითარების სამსახურის უფროსი სოზარ სუბარი,
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი პროფესორი ზურაბ ხონელიძე და
საზოგადოების ფართო წარმომადგენლობა, მოეწყო გამოფენა, ნაჩვენები იქნა ფილმი,
აჭარაში პირველად ჩამოსულ მუჰაჯირთა ფოტოსურათები, მოეწყო აფხაზი
მხატვრის, ალექსანდრე ჩაჩბა-შერვაშიძის ნამუშევრების გამოფენა და ვიდეო ჩვენება.
ცენტრის თანამშრომლებმა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2008 წლის ომის
დროს ხანძრებისაგან განადგურებული ტყის უბნებში მათივე გამოყვანილი 1500-მდე
ნაძვის, სოჭის, ფიჭვის, იმერული მუხის სტანდარტული ნერგი დარგეს.
ცენტრი ხელმძღვანელობს აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და
ა(აიპ) „აგროსერვისცენტრის“ მიერ ორგანიზებულ კოლხური ბზის მავნებელი დაავადების შედეგად გადაშენების საშიშროების თავიდან აცილების კომპლექსური
ღონისძიებების შემუშავებას.
ცენტრის ხელმძღვანელი აკად. წევრ-კორ. ვ. პაპუნიძე არჩეულ იქნა აჭარის
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საკონსულტაციო სათათბირო ორგანოს (მრჩეველთა საბჭო) წევრად.
გამოიცა რეგიონული სამეცნიერო ცენტრის შრომების მესამე ნომერი.
ინოვაციებისა და მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრის მიერ სამეცნიეროტექნოლოგიური მიღწევებისა და ინოვაციების, აგრეთვე, ინოვაციური პროდუქტების
კომერციალიზაციის, მაღალი ტექნოლოგიების ათვისების ხელშეწყობის მიზნით
რეკომენდაციებისა და წინადადებების შესამუშავებლად ჩატარებულ იქნა 8 სხდომა.
პარალელურად ტარდებოდა, აგრეთვე, სპეციალიზებული სამუშაო ჯგუფების სხდომები.
9 თებერვალს ცენტრისა და აკადემიის ბიოლოგიურ მეცნიერებათა განყოფილების ერთობლივ სხდომაზე აკადემიის სტიპენდიატი ია ფიფია წარდგა მოხსენებით: „ვაზის გენომიკა _ შედეგები და პერსპექტივები“. აღინიშნა, რომ საქართველოს
ტერიტორია ვაზის 500-ზე მეტი ჯიშის სამშობლოა. აქვეა აღმოჩენილი ვაზის
დომესტიკაციის ადრეული მტკიცებულებები და ღვინის დაყენების 8000-წლიანი
ისტორიის მქონე არქეოლოგიური მასალა. ამავე დროს, XXI საუკუნეში ექსპერიმენტულ ბიოლოგიაში შეიქმნა მაღალი სიზუსტის ტექნოლოგიები, რაც ცოცხალი
ორგანიზმების წარმოშობისა და გენეტიკური კავშირების შესწავლის საშუალებას
იძლევა. საფუძველი ჩაეყარა ქართული ვაზის ჯიშების კვლევას დნმ-ტექნოლოგიების გამოყენებით. მოხსენებაში ნაჩვენები იყო, რომ კულტურული ვაზის
ჯიშებში ფიქსირდება ოთხი ე. წ. დედისეული ხაზის არსებობა, მათგან ოთხივე
გვხვდება ქართული ვაზის ჯიშებში და მხოლოდ სამი _ მსოფლიოს სხვა ვაზის
ჯიშებში. ვაზის კულტურულ ჯიშებსა და სამხრეთ კავკასიის ველური ვაზის
ნიმუშებზე ჩატარებული გენომური კვლევებით იკვეთება, რომ სამხრეთ კავკასია
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წარმოადგენს კულტურული ვაზის მოშინაურების ცენტრს. დასრულებულია რქაწითელის, საფერავის, ჩხავერისა და მესხური მწვანის გენომების სრული სეკვენირება.
ეს კვლევა წარმოადგენს ქართული ვაზის ჯიშების გენომის სრულად გაშიფრვის
პირველ მაგალითს. ჩატარებულია ოთხივე ქართული ვაზის ჯიშის ბირთვული დნმის ანოტირება. სეკვენირების შედეგები დეპონირებულია იაპონიის დნმ-მონაცემთა
გენბანკში. შესაძლებელი ხდება შეფასდეს ვაზისთვის, როგორც სასოფლო-სამეურნეო
კულტურისათვის, დამახასიათებელი გენეტიკური მრავალფეროვნება და მოხდეს
მისი რეალიზაცია მევენახეობის გენეტიკური რესურსების ასათვისებლად, დადგინდეს იმ მოლეკულური პროცესების არსი, რომლებმაც გვარ Vitis-ის გავრცელების სამ
ძირითად ცენტრად (ევროპა, აღმოსავლეთი და ცენტრალური აზია, ჩრდილოეთი და
ცენტრალური ამერიკა) დანაწევრება გამოიწვია, დახასიათდეს კულტურული ვაზის
ფორმირებისა და ევოლუციის საკითხები და უფრო სრულყოფილად განისაზღვროს
ქართული ვაზის როლი და მნიშვნელობა მსოფლიო მევენახეობის ისტორიაში.
1 მარტს ცენტრის სხდომაზე აკად. წევრ-კორ. ქეთევან ნემსაძემ გააკეთა მოხსენება: „ეფექტიანი პერინატალური მოვლა და ბავშვის ადრეული განვითარება _ რეალური სიტუაცია, გამოწვევები“. აღინიშნა, რომ უკანასკნელი ათწლეულების
განმავლობაში მოძიებული ფაქტები საფუძვლად დაედო ჰიპოთეზას, რომელიც
სადღეისოდ „ფეტალური პროგრამირების“, იგივე „განვითარებით განპირობებული
მოზრდილთა დაავადებების” ჰიპოთეზის სახელითაა ცნობილი. მისი დედააზრია:
პრენატალურ და ადრეულ პოსტნატალურ პერიოდებში დედისა და ახალშობილის
კვების ხასიათი, მეტაბოლური და ჰორმონული გარემოს ხელშემწყობი ან შემაფერხებელი ფაქტორები ნაყოფის განვითარების კრიტიკულ პერიოდებში გავლენას
ახდენს ნაყოფის მორფო-ფუნქციური სისტემების ფორმირებაზე. ეს ცვლილებები
ფიქსირდება ადამიანის ორგანიზმში და შემდგომში, მოზრდილობის ასაკში
შეიძლება გახდეს სხვადასხვა დაავადების აღმოცენების მიზეზი. აკად. წევრ-კორ.
ქ. ნემსაძემ ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ „ნაყოფის ზრდის შეზღუდვის“ ფენომენის
აღმოცენებაში გენეტიკური ფაქტორების „წვლილი“ 30-50%-ით ფასდება, დანარჩენი
კი გარემოს ზეგავლენის შედეგია და დედისმიერი და პლაცენტური ფაქტორებით
არის განპირობებული. ამასთან, გარემო ფაქტორები გულისხმობს კვების ხასიათსა და
კულტურასაც. ფეტალური პროგრამირების ერთ-ერთი ძირითადი შემადგენელია
დედის სტრესი. კვლევებით დადგენილია ასოციაცია ორსულობის პერიოდში დედის
სტრესსა და ნაყოფის ადრეულ განვითარებას, აგრეთვე, ბავშვთა ასაკში მსტვინავ
სუნთქვასა და ასთმას შორის. ამ კონცეფციას ორი უაღრესად მნიშვნელოვანი წახნაგი
აქვს _ პედიატრიული ზეგავლენა ახალშობილის, ბავშვის, მოზარდის ჯანმრთელობაზე და ზეგავლენა ზრდასრული ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ჩატარებული კვლევების შედეგებზე დაყრდნობით გამოტანილია დასკვნა, რომ ორსულობის მეორე
ტრიმესტრში მძიმე სტრესი იწვევს ლაქტოგენეზის დარღვევას, მიჯაჭვულობის
შესუსტებას, რაც აფერხებს ბავშვის წარმატებულ ადრეულ განვითარებას და, ასევე,
აღინიშნება ერთ წლამდე ასაკის ბავშვებს შორის ვიზინგის ხშირი ეპიზოდები, რაც
მომავალში ასთმის განვითარების რისკს უკავშირდება.
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით 2018 წელს
აკადემიამ მიიღო წვდომა Clarivate Analytics-ის ბაზებთან, რომლებშიც იძებნება სამეცნიერო კვლევები, პატენტები, სტანდარტები და ა. შ. 22 მარტს ცენტრის
სხდომაზე Clarivate Analytics-ის საგანმანათლებლო პროგრამების სამსახურის ხელმძღვანელმა ბატონმა ვალენტინ ბოგოროვმა გააკეთა მოხსენება Web of Science-ის
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მოხმარების წესებისა და ამ პლატფორმის შესაძლებლობების თაობაზე, რომელიც
მიზნად ისახავდა საქართველოს მეცნიერების მსოფლიო კვლევით სივრცეში
შემდგომ ინტეგრაციას, საერთაშორისო მეცნიერებამეტრულ მონაცემთა ბაზებში მეცნიერთა მიღწევების უფრო სრულ ასახვას მათი ციტირების ინდექსების ამაღლების
მეშვეობით.
27 აპრილის სხდომაზე, ინტელექტუალური საკუთრების საერთაშორისო
დღესთან (26 აპრილი) დაკავშირებით, ინოვაციების სფეროში მიღწევებისთვის ხუთი
მეცნიერი, რომლებსაც გააჩნიათ უცხოეთის ქვეყნების პატენტების დიდი რაოდენობა
_ ავთანდილ თავხელიძე, რამაზ ქაცარავა, თემურ მაისურაძე, პაატა გოგოლაძე და
ალექსანდრე დიდებულიძე _ აკადემიის პრეზიდენტმა, აკადემიკოსმა გიორგი კვესიტაძემ დააჯილდოვა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის საპატიო
სიგელებით.
ამავე სხდომაზე განხილულ იქნა რ. დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტის
მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის გიორგი თუმანიშვილის მოხსენება: „ევროპაკავკასია-აზიის (TRACECA) რკინიგზის ზოგიერთი ტექნიკური პრობლემის გადაჭრის გზები“. „ტრასეკას“ სატრანსპორტო სისტემის რკინიგზის მაგისტრალური ხაზი
ჩინეთიდან შუა აზიის ქვეყნების, აზერბაიჯანის, საქართველოს და თურქეთის გავლით ევროპას უკავშირდება. ევროპაში, ჩინეთსა და თურქეთში ევროპული სტანდარტის, ხოლო სამხრეთ კავკასიისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნების ტერიტორიაზე _
რუსული სტანდარტის ლიანდაგებია. რუსული სტანდარტი რკინიგზისათვის მოძრაობის უსაფრთხოების შედარებით დაბალ ხარისხს და სერვისზე გაზრდილ ხარჯებს ითვალისწინებს. კვლევებში გაანალიზებული პრობლემები, ძირითადად, რკინიგზების ტრანსპორტის სავალი ნაწილისა და ლიანდაგის სრულყოფას მიეძღვნა.
ყურადღება გამახვილებული იყო თვლისა და რელსის და თვლისა და ხუნდის
ურთიერთქმედებაზე. შემოთავაზებულია კონტაქტის ზონის ტრიბოლოგიური თვისებების პროგნოზირების ახალი კონცეფცია, დამუშავდა ეკოლოგიურად უვნებელი
და თბომედეგი ხახუნის მოდიფიკატორები თვლისა და რელსის მიმმართველი და
გორვის ზედაპირებისათვის, აგრეთვე, ვაგონისა და ელმავლის წყვილთვალი და
რელსების სამაგრი მოწყობილობა. კვლევების შედეგების გამოყენებით მიღწეულ
იქნება მოძრაობის უსაფრთხოებისა და სიჩქარის გაზრდა, წევაზე მოხმარებული
ენერგიის, სერვისზე ხარჯების, ვიბრაციებით, ხმაურითა და ხახუნის მოდიფიკატორებით გარემოს დაბინძურების შემცირება და ხახუნის ძალების სტაბილიზება;
კვლევების სიახლე დაცულია საქართველოს პატენტებით. მიღებული შედეგები
შემდგომი გამოყენების მიზნით სათანადოდ გაფორმებული და მომზადებულია
დაინტერესებული ორგანიზაციებისათვის გადასაცემად.
18 მაისის სხდომაზე მოსმენილ იქნა პროფ. ალექსი გერასიმოვის მოხსენება:
„ნახევრად გამტარული ხელსაწყოების შექმნის დაბალტემპერატურული ტექნოლოგიის ფიზიკური საფუძვლები“. მომხსენებლის მიერ შემოთავაზებულია ახალი,
მოლეკულურ-პოტენციური თეორია (მპთ), რომელიც ნივთიერებას განიხილავს
ატომურ დონეზე და ითვალისწინებს ქიმიური ბმების მდგომარეობის ცვლილებას
მოვლენის არსებობის მთელ პროცესში. მომხსენებლის აზრით, ახალი ფიზიკური
წარმოდგენებიდან გამომდინარეობს შემდეგი მნიშვნელოვანი შედეგები, კერძოდ, ის
რომ მყარი სხეულის დასადნობად არ არის სავალდებულო ტემპერატურა, დღეისათვის ცნობილი ყველა მოვლენა კონდენსირებულ გარემოში, რომელიც დაკავშირებულია ატომის ადგილმდებარეობის ცვლილებასთან ადვილად იხსნება მპთ-ით,
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ხოლო ნივთიერების თვისებები განისაზღვრება მხოლოდ ქიმიური ბმების მდგომარეობით მოცემულ პირობებში, აგრეთვე, ყველა პროცესი, რომელიც ჩვეულებრივ
ტარდება მაღალ ტემპერატურებზე, შეიძლება ჩატარდეს გაცილებით დაბალ ტემპერატურებზე და ა. შ.
8 ივნისს მოსმენილ იქნა მედიც. მეცნ. დოქტ. ირაკლი ნადირაძისა და ქიმ. მეცნ.
დოქტ. ნოდარ ჩიგოგიძის მოხსენება: „მაჩაბლის სინდრომი” ონკოლოგიაში და მის
პრევენციაზე დაყრდნობით შექმნილი ანტიმეტასტაზური ინჰიბიტორი _ „ამფიცეზინი”. მომხსენებლებმა აღნიშნეს, რომ სისხლძარღვში მოცირკულირე სიმსივნური
უჯრედი შეიფუთება ფიბრინით, ანუ „მაჩაბლის სინდრომის” მთავარი მარეზულტირებელი სუბსტრატით, რაც წარმოადგენს ორგანიზმის არასპეციფიკური სანოგენური
კოაგულაციური რეაქციებისა და თვით სიმსივნური უჯრედის სპეციფიკური
თრომბოპლასტური რეაქციების დაშრევებას. მიჰყვება რა სისხლის ან ლიმფის დინებას, ეს უჯერედი ილექება რომელიმე შორეული ორგანოს მიკროცირკულაციის
კალაპოტში, ფიბრინის აპკის მეშვეობით მიეწებება სისხლძარღვის ენდოთელიუმს და
იწყებს გამრავლებას მომავალში მეტასტაზური კერის აღმოცენებით. დამუშავებული
პრეპარატის გამოყენებისას ხორციელდება ორმაგი მიმართულებით მიმდინარე
პროცესი _ ხდება სიმსივნური უჯრედის ფიბრინით შეფუთვის ბლოკირება და გაშიშვლებულ და, ამდენად, ადვილად მისაწვდომ უჯრედზე გამანადგურებელი ზემოქმედება. შემოთავაზებულ ორგანულ ანიონებს ახასიათებს ჰეპარინისმაგვარი და
ფიბრინოლიზური მოქმედება, რაც აფერხებს მოწყვეტილი სიმსივნური უჯრედების
ადჰეზიას ენდოთელიუმზე. დამატებით, ამ ორგანული ანიონების გამოყენება CS+ ან
RB+ იონების მატარებლებად სიმსივნურ უჯრედებში მათ შესაღწევად საშუალებას
გვაძლევს გავატუტიანოთ ამ უჯრედების შიდა გარემო, რაც იწვევს ამ უკანასკნელთა
სრულ განადგურებას. ამასთან, მნიშვნელოვანია, რომ ცეზიუმისა და რუბიდიუმის
კატიონები არ აზიანებენ ნორმალურ უჯრედებს. პრეპარატი იმყოფება გამოკვლევისა
და გამოცდის ეტაპზე ლატვია-შვედეთის ვიროთერაპიის საერთაშორისო ცენტრში და
უკრაინის მეცნიერებათა აკადემიის რ. კავეცკის სახ. ონკოლოგიის პრობლემების
ინსტიტუტში. შემდგომში კლინიკური აპრობაციის ნაწილი, თანახმად წინასწარი
მოლაპარაკებისა, დაგეგმილია ჩატარდეს აშშ-ს ნიუ-იურკის ჰოსპიტალ „Mount Sinai“ში. პრეპარატის საპატენტო განაცხადი დარეგისტრირებულია 2017 წლის 17 ნოემბერს
(№AP 2017 14626) საქპატენტში.
24 ოქტომბრის სხდომაზე მოსმენილ იქნა პროფ. ოთარ ქარჩავას მოხსენება:
„აგრარულ სფეროში საჭირო სატრაქტორო პარკის რაოდენობრივი და სტრუქტურული შედგენილობის პროგნოზირება“. წარმოდგენილი იყო მეთოდიკა, რომელიც
ეფუძნება კომპლექსური ენერგეტიკული კრიტერიუმის გამოყენებას. ჩატარებულია
ფართომასშტაბიანი ქრონომეტრიული დაკვირვებები ძირითადი სატრაქტორო სამუშაოების ტექნიკურ და ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე და მათი ალბათურ-სტატისტიკური ანალიზის საფუძველზე დადგენილია სატრაქტორო აგრეგატების მუშაობისას ფაქტობრივი საათობრივი მწარმოებლურობისა და საწვავის ხარჯის საშუალო
მნიშვნელობები, ვარიაციის, ასიმეტრიისა და ექსცესის კოეფიციენტები. განსაზღვრულია ტექნოლოგიური პროცესების ხვედრითი ენერგეტიკული ეკვივალენტები,
რის საფუძველზე დადგინდა დარგის ენერგომოთხოვნილება და სამუშაოების წლიური მოცულობა ეტალონურ ჰექტრებში, ხოლო შემდეგ, თითოეული სატრაქტორო
სამუშაოსთვის განისაზღვრა ფიზიკური ტრაქტორების საჭირო რაოდენობა და
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გადანაწილება რეგიონების მიხედვით, ასევე, სიმძლავრეების მიხედვითაც. მიღებული შედეგები საფუძვლად დაედო ქვეყნის სატრაქტორო პარკის განახლების სახელმწიფო პროგრამას.
16 ნოემბრის სხდომაზე მოსმენილ იქნა მეცნ. დოქტ. გიორგი წინწკალაძის
მოხსენება: „საქართველოს ზოგიერთი ბუნებრივი მინერალის სამშენებლო მასალების
დანამატებად გამოყენების პერსპექტივები“. აღინიშნა, რომ სამშენებლო მასალების
სტრუქტურის მოდიფიცირების ინოვაციური მეთოდია მათ შემადგენლობაში მაღალაქტიური დანამატების შეყვანა, ხოლო საქართველოში ბუნებრივი მინერალური
ნედლეულის დიდი არჩევანი შესაძლებლობას გვაძლევს მივიღოთ განსხვავებული
სტრუქტურისა და შედგენილობის მქონე ასეთი ნანოდანამატები. შესწავლილი იყო
თიხაფიქალი, ალუნიტი, სპონგოლითი, პემზა, პერლიტი, აგრეთვე, ზესტაფონის
ფეროშენადნობთა ქარხნის წიდები, რომელთა გამოყენება ზრდის ცემენტ-ბეტონის
ხარისხს, ხოლო ზოგიერთი მინერალის მოდიფიცირებით შესაძლებელია სამშენებლო მასალას მივანიჭოთ სრულიად განსაკუთრებული თვისება. გარდა ამისა,
გლობალურ პრობლემათა _ „სითბური ეფექტის“ და „მჟავური წვიმების“ წარმოქმნის
პრევენციის მიზნით შემოთავაზებულია ცემენტის კლინკერის ღუმლიდან გამომავალი ტექნოგენური ოქსიდების ცეოლითებით სორბციული დაჭერა-დასუფთავების
ინოვაციური ნანოტექნოლოგიური მეთოდი.
ცენტრი აქტიურად მონაწილეობდა საქართველოს განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ორგანიზებით გამართულ ტრადიციულ
მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალში, რომელსაც დაარსებიდან 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით 22 სექტემბრიდან 1 ოქტომბრის ჩათვლით
მასპინძლობდა ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ცენტრმა ორგანიზება გაუწია ფესტივალის ჩარჩოებში აკადემიის მიღწევათა გამოფენას (კურატორი ა. მირიანაშვილი), რომელშიც აკადემია წარმოდგენილი იყო 4
საგამოფენო სტენდით და ბანერებით. როგორც ყველა წინა გამოფენაზე, ფესტივალის
ორგანიზატორებმა და მონაწილეებმა აღნიშნეს აკადემიის მიერ წარმოდგენილი
ექსპოზიციის მაღალი დონე.
ცენტრის სამუშაო ჯგუფებმა შეასრულეს აკადემიის პრეზიდიუმის დავალებები, კერძოდ:
_ შეიტანეს იუნესკოს სტატისტიკის ინსტიტუტის კითხვარის „2017 Research
and Experimental Development Survey" ფორმაში მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და
ინოვაციების თაობაზე აკადემიასთან დაკავშირებული უახლესი სტატისტიკური
მონაცემები;
_ განიხილეს თანამედროვე მაგნიტური ტექნოლოგიების მრავალგანზომილებიანი გამოყენებების გავრცელება ეკონომიკის სხვადასხვა სფეროში, მ. შ. ხელოვნური
წვიმის მიღების სფეროში;
_ მონაწილეობდნენ ევროკავშირის „ჰორიზონტი 2020“ პროგრამის ჩარჩოებში
მიმდინარე პროექტის _ „კონკრეტული მხარდაჭერა საქართველოსთვის _ საქართველოს კვლევებისა და ინოვაციების სისტემის ეფექტიანობის გაუმჯობესება“ _
განხილვაში, რის შედეგად მომზადდა წინადადებები განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთვის;
_ განიხილეს „საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ“
საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის საკითხები;
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_ დაამუშავეს ელექტრონული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის პროექტი, რომლის
ერთ-ერთი მიზანია სამამულო მკვლევართა, სამეცნიერო ორგანიზაციების, გამომცემლობათა და გამოცემათა საპუბლიკაციო აქტიურობისა და ციტირებადობის შეფასებისა და ანალიზის ობიექტური სისტემის შექმნა;
_ სისტემატურად მონაწილეობდნენ საზოგადოებრივი რადიოს გადაცემათა
სერიაში „აკადემიური სივრცე” და ა. შ.
აღსანიშნავია, რომ 2018 წლის დეკემბერში ჩატარებულ არჩევნებში აკადემიის
ნამდვილ წევრებად არჩეულ იქნა ცენტრის ოთხი წევრი (გ. ალექსიძე, თ. ნატრიაშვილი, თ. შილაკაძე და ლ. ჯაფარიძე).
ცენტრის სხდომების მუშაობაში მონაწილეობდნენ ხელისუფლების ორგანოების წარმომადგენლები, მოწვეული მეცნიერები და სპეციალისტები, ახალგაზრდა
მკვლევრები და სტუდენტები.
ეროვნულ პრობლემათა შემსწავლელი მუდმივმოქმედი კომისია. საანგარიშო პერიოდში კომისიამ ჩატარა ხუთი სხდომა.
12 იანვრის სხდომაზე მსჯელობის თემა იყო „ლიბერალების „თეთრი ხმაური“
და საზოგადოების შავი დუმილი“.
საშობაო ეპისტოლეში პატრიარქმა ნარკოპოლიტიკის შესახებ განმარტა: აუცილებელია ისეთი პოლიტიკის შემუშავება, რაც ახალგაზრდებს ამ სასიკვდილო მახეში
არ გააბამს.
ასევე, საზოგადოების აღშფოთება გამოიწვია პარლამენტში „ქართული ოცნების“ რამდენიმე დეპუტატის მიერ ინიცირებულმა საკანონმდებლო ცვლილებათა
პაკეტმა, რომელიც ნარკოტიკული საშუალებების დეკრიმინალიზაციას გულისხმობს.
იმის შესახებ, თუ რა საფრთხეებს უქადის საქართველოს ნარკოპოლიტიკის
აღვირახსნილი ლიბერალიზაცია, ნათლად გამოჩნდა იმ მწვავე დიალოგსა და აზრთა
სხვადასხვაობაში, რომელიც მოჰყვა კომისიის მიერ ა. წ. 12 იანვარს გამართულ
სხდომას. ეს სხდომა ჩვენს ისტორიაში დარჩება ერთ-ერთ მტკივნეულ ფურცლად,
სადაც ნათლად გამოიკვეთა ეროვნული სულისკვეთების, მომავალ თაობებზე მოფიქრალთა ერთი გუნდი, უპასუხისმგებლო დეპუტატთა და არასამთავრობოთა ჯგუფი,
რომელიც ქართველ ერს გენოციდისკენ მიაქანებს.
6 თებერვალს კომისიის წევრებმა და მოწვეულმა სტუმრებმა განიხილეს მეტად
აქტუალური და საჭირბოროტო საკითხი, კერძოდ, შალვა ამირანაშვილის სახელობის
ეროვნულ მუზეუმში დღეს არსებული მდგომარეობა. კრებამ დაადგინა, რომ შეიქმნას
საზოგადოებრივი კომისია, რომელიც საფუძვლიანად შეისწავლის მუზეუმში არსებულ დღევანდელ მდგომარეობას.
14 მარტს კომისიამ მოისმინა საკითხი: „საქართველოს მიწა, როგორც კულტურული ფენომენის საფუძველი“.
4 აპრილს შედგა საგანგებო სხდომა, რომელიც მიეძღვნა საქართველოში მეცნიერულ-პოპულარული კინემატოგრაფიის პრობლემებს. სხდომა გაეცნო მეცნიერულ-პოპულარული და დოკუმენტური ფილმების სტუდია „რაკურსის“ მიერ წარმოდგენილ მეცნიერულ-პოპულარული კინემატოგრაფიის განვითარების კონცეფციას, განიხილა მეცნიერულ-პოპულარული და დოკუმენტური ფილმების სტუდია
„რაკურსის“ გაჭიანურებული აღდგენის საკითხი და იმსჯელა საქართველოში მეცნიერული კინემატოგრაფის განვითარების პერსპექტივაზე.
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6 ივნისის სხდომა ეხებოდა ენგურჰესის კომპლექსის ეფექტიანობას და
უსაფრთხოების ამაღლების ეკონომიკურ და სოციალურ მნიშვნელობას.

ბუნებრივი რესურსების დაცვისა და რაციონალური გამოყენების
უწყებათაშორისი კომისია. ადრე დამტკიცებული ხუთწლიანი სამოქმედო პროგ-

რამის მიხედვით შემუშავებული 2018 წლის სამუშაო გეგმა შესრულებულ იქნა
მთლიანად. კომისიას გეზი ჰქონდა აღებული პრაქტიკასთან დაკავშირებული საკითხების დამუშავებაზე.
კომისიამ აქტიური მონაწილეობა მიიღო აზიური ფაროსანასადმი მიძღვნილ
ღონისძიებებში. განხილულ იქნა, აგრეთვე, „ტყის პრობლემები და მერქნის მომცემი
ჯიშების ინტროდუქციის“ საკითხები.
ჯეროვანი ყურადღება ეთმობოდა ადრე განხილული საკითხების მდგომარეობას, ზემდგომი ორგანოების რეაგირებას და დანერგვას.
წლის ბოლოს მოხდა კომისიის შემადგენლობის და ხელმძღვანელობის გადახალისება.
საქართველოს ისტორიის წყაროების კომისია. საანგარიშო პერიოდში კომისიამ თბილისში ჩაატარა მეორე საერთაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესი _
„თბილისის უნივერსიტეტის 100 წელი“, რომელიც ორგანიზებული იყო საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიისა და ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ. საერთაშორისო კონგრესი თბილისის უნივერსიტეტის დაარსებიდან 100 წელს მიეძღვნა და წინ უძღოდა ხანგრძლივი მოსამზადებელი სამუშაო, რომელსაც საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოს
ისტორიის წყაროების კომისიის თავმჯდომარე აკად. როინ მეტრეველი ხელმძღვანელობდა.
კონგრესში მონაწილეობის მისაღებად საქართველოს ეწვივნენ ქართველოლოგები მთელი მსოფლიოდან: თ. დრაგაძე (დიდი ბრიტანეთი); კ. ლერნერი,
რ. ენოხი (ისრაელი); ა. ჰარისი, პიტერ ფ. სკინერი (აშშ); კ. ვამლინგი (შვედეთი);
ალესანდრო მ. ბრუნი (იტალია); მ. ნავროთი, რ. შრადე (გერმანია); ბ. გილმორი (დიდი
ბრიტანეთი); ა. ჩერკასოვი, ა. სამინსკი, ლ. სოლოვიოვა, მ. ალბოგაჩიევა (რუსეთი);
მ. შმიგელი (სლოვაკეთი); შ. გაფუროვი, ტ. მაზაევა (ჩეჩნეთი); ბ. ხარსიევი, ი. ალმაზოვი (ინგუშეთი); კონგრესის სტუმრებს შორის იყო როსტოვის ტექნიკური უნივერსიტეტის დელეგაცია რექტორის, ბ. მესხის, პრორექტორის და წამყვანი მეცნიერების შემადგენლობით, აგრეთვე, ინგუშ მეცნიერთა დიდი დელეგაცია.
კონგრესში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს სხვადასხვა უნივერსიტეტისა
და სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის მეცნიერებმა.
საერთაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესის ფარგლებში მოქმედებდა
ოთხი სექცია: ენათმეცნიერების, ძველი და შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორიის, საქართველოს ახალი და უახლესი ისტორიის და ლიტერატურისა და ხელოვნების, რომლებსაც ქართველ მეცნიერებთან ერთად უცხოელი ქართველოლოგები უძღვებოდნენ. ორი დღის განმავლობაში ჩატარდა სექციების სამ-სამი სხდომა.
წაკითხულ იქნა ასზე მეტი მოხსენება, რომლებიც კვლევის მაღალი დონით და
პრობლემათა მრავალფეროვნებით გამოირჩეოდა.
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საქართველოს ისტორიის წყაროების კომისია განაგრძობდა მუშაობას ექვთიმე
თაყაიშვილის თხზულებების მრავალტომეულის გამოცემაზე. საანგარიშო პერიოდში
განხორციელდა ორი ტომის (V, VI) გამოცემა. გამოსაცემად მზადაა VII ტომიც.
V ტომში (მთავარი რედაქტორი: როინ მეტრეველი; სარედაქციო კოლეგია:
ნ. ვაჩნაძე, ა. კოხრეიძე, ბ. კუდავა, გ. საითიძე) შევიდა „Археологические экскурсии,
разыскания и заметки“-ს ნაკვეთები, მათ შორის: Зарзмский монастырь, его реставрация
и фрески; Грузинские памятники окрестностей Белого-Ключа; Разбор грузинских
надписей на камнях, доставленных из Поцховского участка в церковный музей
Грузинского Экзархата; Тифлисская губерния. Борчалинский уезд. Триалетское приставство; Кутаисская губерния. Шорапанский уезд. ეს ნაშრომები 1904-1915 წლებში
იბეჭდებოდა რუსულენოვან სამეცნიერო კრებულებში: „Сборник материалов для
описания местностей и племён Кавказа“ (издательство „Известия Кавказского Отделения Императорского Московского Археологического Общества“). მას შემდეგ ისინი
პირველად ქვეყნდება.
სიძველეთმცოდნეობითი მასალები, ძირითადად, აღწერილობითი ხასიათისაა
და საქართველოს არაერთ ისტორიულ რეგიონს მოიცავს: სამცხეს, თრიალეთს, ქვემო
ქართლს, გურიას, კახეთს, იმერეთს; 488 გვ. + 24 გვ. ჩანართი.
ექვთიმე თაყაიშვილის თხზულებების VI ტომი (მთავარი რედაქტორი: როინ
მეტრეველი; სარედაქციო კოლეგია: ნ. ვაჩნაძე, ა. კოხრეიძე, ბ. კუდავა, გ. საითიძე) 902გვერდიანი წიგნი მთლიანად მარიამისეული „ქართლის ცხოვრების“ ექვთიმესეულ
პუბლიკაციას დაეთმო. ეს წიგნი 1906 წლის შემდეგ აღარ დაბეჭდილა.
„ქართლის ცხოვრების“ მარიამ დედოფლისეული ნუსხა, XVII საუკუნის ხელნაწერი, 1884 წელს დიმიტრი ბაქრაძემ აღმოაჩინა და ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას შესწირა. მარიამისეული ნუსხა პირველად
სწორედ ექვთიმე თაყაიშვილმა შეისწავლა და გამოსცა 1906 წელს.
აღსანიშნავია, რომ „ქართლის ცხოვრების“ ძველ ხელნაწერებს შორის მხოლოდ
მარიამისეულ ნუსხაში გვხვდება სუმბატ დავითის ძის ქრონიკა „ცხოვრება და უწყება
ბაგრატონიანთა“.
აღნიშნულ გამოცემაში გასწორდა გაპარული შეცდომები, ტექსტი გაეწყო თანამედროვე პუნქტუაციის მიხედვით (პირველ გამოცემაში ხელნაწერისეული განკვეთილობის ნიშნები იყო გამოყენებული, რაც დღეს უკვე მოუხერხებელი იქნებოდა
მკითხველისთვის), საერთო პრინციპის მიხედვით მოწესრიგდა ექვთიმე თაყაიშვილის მიერ დართული შენიშვნები და კითხვა-სხვაობები, დაერთო პირთა, გეოგრაფიულ და ეთნიკურ სახელთა საძიებლები, რაც წყაროს პუბლიკაციის მოხმარებას
კიდევ უფრო გააადვილებს. პირველ გამოცემას საძიებლები არ ჰქონდა.
ტომს დართული აქვს როინ მეტრეველის სტატია – „ქართლის ცხოვრების“
მარიამ დედოფლის ნუსხის ექვთიმე თაყაიშვილისეული მარგინალიები. სტატია
შესრულებულია დიდი მეცნიერის კომენტარების (ჩასწორება, დამატება) მიხედვით,
რომლებიც პირველი გამოცემის ერთ-ერთ ეგზემპლარზეა გაკეთებული სხვადასხვა
დროს თავად ექვთიმე თაყაიშვილის მიერ. კომენტარები წიგნის თითქმის ყველა
გვერდს ახლავს. სულ კი, ათასამდე გვერდია. ამ შენიშვნებს, ძეგლის წყაროთმცოდნეობითი შესწავლის თვალსაზრისით, თავისთავად უდიდესი მნიშვნელობა აქვს.
საანგარიშო პერიოდში საქართველოს ისტორიის წყაროების კომისიის წევრებმა
გამოაქვეყნეს შემდეგი ნაშრომები და მონაწილეობა მიიღეს სამეცნიერო კონფერენციებში:
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ისტ. მეცნ. კანდ. გ. ბერაძემ გამოსცა სტატიები:
1. „კავკასიის მუზეუმი XIX საუკუნის სპარსულ წყაროებში“, აღმოსავლეთსა
და დასავლეთს შორის: ირანელი და ფრანგი ავტორები მე-19 საუკუნის საქართველოს
შესახებ, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა (თანაავტორი: მარინა
ალექსიძე);
2. „Diplomacy, Architecture and Poetry: Mirza Reza Khan Arfa‘ ad-Dowle and
Georgia”, Between East and West: Iranian and French Authors about 19 th Century Georgia,
edited by George Sanikidze, Ilia State University Press, Tbilisi, 2018, p. 16-68 (თანაავტორები: მარინა ალექსიძე, ირინა კოშორიძე; ინგლისურ ენაზე, რეზიუმე ქართულ
ენაზე).
გ. ბერაძის რედაქტორობით გამოქვეყნდა ირინე ნაჭყებიას მონოგრაფია:
„ნაპოლეონის დიპლომატიური მისიები ირანში და საქართველოს საკითხი (XIX
საუკუნის პირველი ათწლეული)“, გამომცემლობა „მწიგნობარი“.
გ. ბერაძემ მონაწილეობა მიიღო სპარსულენოვან საზოგადოებათა კვლევის
ასოციაციის (Association for the Study of Persianate Societies) მერვე საერთაშორისო
კონფერენციის _ „The Eighth Biennial Convention of the Association for the Study of
Persianate Societies“ _ მუშაობაში, რომელიც ჩატარდა ქ. თბილისში, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. წაიკითხა მოხსენება: „Victory Inscribed: Portuguese Cannons
with Emamqoli Khan’s Commemorative Inscriptions”.
გ. ბერაძე მონაწილეობდა თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის არაბული
ქვეყნებისა და ისლამური სამყაროს შემსწავლელი ცენტრის სამეცნიერო კონფერენციაში - „ქართულ-აღმოსავლური კულტურულ-ისტორიული ურთიერთობები და
თანამედროვე გამოწვევები“, სადაც წაიკითხა მოხსენება: „უსინათლო ყაჯარი უფლისწული: ერთი იშვიათი ირანული მინიატიურის შესახებ საქართველოს ეროვნული
მუზეუმიდან“.
გ. ბერაძე მივლინებით იმყოფებოდა ქ. თეირანში (ირანის ისლამური რესპუბლიკა), სადაც მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის _
„ირანული ხელოვნება ყაჯართა პერიოდში“ _ მუშაობაში. წაიკითხა მოხსენება: „მოშთი აზ ხარვარ: ყაჯართა პერიოდის აკვარელით შესრულებული ნახატების შესახებ
საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში“. მოხსენება წაკითხულ იქნა სპარსულ ენაზე.
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის
ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენციაზე „ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო“
გ. ბერაძემ წაიკითხა მოხსენება: „ნახატი ისტორიულ კონტექსტში: ყაჯართა პერიოდის რამდენიმე იშვიათი ირანული მინიატურის შესახებ საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აღმოსავლური კოლექციიდან“.
ისტ. მეცნ. კანდ. ქ. ნადირაძემ საანგარიშო პერიოდში გამოსცა წიგნი „ქალაქი
ქართულ ისტორიულ სივრცეში“ (ისტორიოგრაფიული ნარკვევი), გამომცემლობა
„არტანუჯი“, 194 გვ.
გამოსცა სტატიები:
1. „ილია ჭავჭავაძის კონსერვატიულ-ლიბერალური შეხედულებანი ეროვნული იდეოლოგიის კონტექსტში თანამედროვე პერსპექტივიდან“ (ივ. ჯავახიშვილის
სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, ტ. XIII (ო. გოგიაშვილთან
თანაავტორობით);
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2. „ხელოსნობიდან ამქრულ ორგანიზაციებამდე“ (ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, ტ. XIV).
მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების
სახელმწიფო მუზეუმის საერთაშორისო კონფერენციაში „ხელოსნობიდან ხელოვნებამდე“, წაიკითხა მოხსენება: „ხელოსნობიდან ამქრულ ორგანიზაციებამდე“.
ისტ. მეცნ. კანდ. რ. ლაბაძემ მონაწილეობა მიიღო მეორე საერთაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესის _ „თბილისის უნივერსიტეტის 100 წელი“ _ მუშაობაში
და წაიკითხა მოხსენება: „აღმოსავლურ-ქრისტიანული ესქატოლოგიური მოდელი:
სიკვდილისშემდგომი სამსჯავრო _ სამოთხე _ ჯოჯოხეთი ბიზანტიური ტექსტების
მიხედვით“.
გამოსცა ნაშრომები:
1. „შუა საუკუნეების დროის კონცეპტი ქართულ ჰაგიოგრაფიასა და ისტორიოგრაფიაში (IV-XI სს.)“ (საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნეს
ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია, № 2).
2. II საერთაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესი _ „თბილისის უნივერსიტეტის 100 წელი“ (საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნეს
ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია, № 2).
3. „აღმოსავლურ-ქრისტიანული ესქატოლოგიური მოდელი: სიკვდილისშემდგომი სამსჯავრო _ სამოთხე _ ჯოჯოხეთი ბიზანტიური ტექსტების მიხედვით“,
მოხსენების თეზისები ქართულ და ინგლისურ ენებზე, II საერთაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესი _ „თბილისის უნივერსიტეტის 100 წელი“.
ისტ. მეცნ. კანდ. თ. ქართველიშვილმა საანგარიშო პერიოდში გამოსცა სტატია:
„ქეთევან დედოფალი, როგორც პოლიტიკური მოღვაწე“, ქართული დიპლომატია
(წელიწდეული) 18, თბილისი, „არტანუჯი“.
მონაწილეობა მიიღო პროფ. თამაზ ბერაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილ X ყოველწლიურ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა კონფერენციაში (თბილისი). წაიკითხა მოხსენება: „ქართლისა (აღმოსავლეთ საქართველოს) და აფხაზეთის (დასავლეთ საქართველოს) საკათალიკოსოების ურთიერთობა XVI საუკუნეში“ (თ. ქორიძესთან თანაავტორობით); კონფერენციაზე „ქართული ხელნაწერი მემკვიდრეობა“, თბილისი, წაიკითხა მოხსენება: „ქართლისა (აღმოსავლეთ საქართველოს) და აფხაზეთის (დასავლეთ საქართველოს) კათოლიკოსები და მათი ტიტულატურა XV-XVIII საუკუნეებში“
(თ. ქორიძესთან თანაავტორობით); მეორე საერთაშორისო ქართველოლოგიურ
კონგრესზე _ „თბილისის უნივერსიტეტის 100 წელი“ წაიკითხა მოხსენება: „სასისხლო პრივილეგიების პოლიტიკური არსი იმერთა მეფე ბაგრატ III-ის ზეობისას“.
ისტ. მეცნ. კანდ. შ. გლოველმა გამოსცა ნაშრომები:
1. ხელნაწერები პროფესორ ვარლამ დონდუას საბიბლიოთეკო ფონდიდან
(ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები. XIV-XV);
2. ქრონიკა, ინფორმაცია (2016). „მრავალთავი“, ფილოლოგიურ-ისტორიული
ძიებანი. 25;
3. „ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი და ციფრული ჰუმანიტარია“ (საერთაშორისო კონფერენცია: „ქართული ხელნაწერი მემკვიდრეობა“. მოხსენებათა თეზისები);
მონაწილეობა მიიღო კონფერენციებში და წაიკითხა მოხსენებები:
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1. „ქართული ხელნაწერი მემკვიდრეობა“. კონფერენცია მიეძღვნა კ. კეკელიძის
სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დაარსების 60 წლისთავს. მოხსენების სათაური: „ციფრული ჰუმანიტარია და ხელნაწერთა ეროვნული
ცენტრი“.
2. სამეცნიერო კონფერენცია „ქართველთა ეთნოგენეზის პრობლემები“. წმ.
ტბელ აბუსერიძის სასწავლო უნივერსიტეტი. ხიჭაური, შუახევის მუნიციპალიტეტი.
მოხსენების სათაური: „დასავლეთ საქართველოს (აფხაზეთის) ეთნიკური ისტორიის
საკითხები“.

საქართველოს მთიანეთის პრობლემათა კომპლექსური შესწავლის კომისია საანგარიშო წელს რეგულარულად მართავდა სამუშაო სხდომებს და განი-

ხილავდა მეცნიერებისა და ქვეყნის ცხოვრებისათვის საჭირბოროტო საკითხებს.
კომისიას 2018 წლის ანგარიშში აქვს შემდეგი აქტივები:
_ მოამზადა და გამოსცა მრავალთემატური კრებული „ფშავი“. კრებულში
შესული სტატიები საქართველოს ამ ისტორიულ-ეთნოგრაფიული კუთხისა და,
ზოგადად, ქვეყნის მთიანი რეგიონების წინაშე მდგარ უახლეს პრობლემებს განიხილავს და მნიშვნელოვან პრაქტიკულ რეკომენდაციებსაც იძლევა. ეს სტატიები
ეხება მთის მოსახლეობის სამეურნეო-ეკონომიკურ, კულტურულ, საზოგადოებრივ,
ეკოლოგიურ და სხვა საკითხებს;
_ შედგა კომისიის წევრების შეხვედრა დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერთან
ზ. სეხნიაშვილთან და სხვა ხელმძღვანელებთან. საუბარი შეეხო „მთის კანონის“ რეალიზაციასა და სხვა აქტუალურ თემებს.
_ კომისიის სხდომებზე მოსმენილ იქნა მოხსენებები: პროფ. ლ. თორთლაძის _
„საქართველოს მეწველი მესაქონლეობა“;
_ მ. ფირცხელანის _ „სვანეთის ჰიდრორესურსები“;
_ საქართველოს სოფლის მეურნეობის აკადემიის აკადემიკოსის ნოდარ ჭითანავასი _ „საქართველოს მიწის პრობლემები“;
_ პროფ. თ. კანდელაკის _ „საქართველოს მთის ტყეები“;
_ კომისიის საექსპედიციო ჯგუფი (თ. კანდელაკი, ლ. თორთლაძე, კ. არაბული)
იმყოფებოდა უკანა ფშავში და შეხვდა ადგილობრივ მოსახლეობას;
_ ჩატარდა სხდომა თემაზე „მიწის პრობლემა მთაში და სტიქიური მოვლენები“.
ძირითადი მომხსენებელი აკად. ა. არაბული;
_ გაიმართა სხდომა, რომელიც მიეძღვნა საქართველოს მთიანეთის განვითარების აქტუალურ საკითხებს „მთის კანონის“ რეალიზაციის ფონზე. სხდომის მუშაობაში მონაწილეობდა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა და მეცნიერებათა აკადემიის ხელმძღვანელობა. ამ სხდომაზე
მინისტრის მოადგილე მზია გიორგობიანი არჩეულ იქნა მთის კომისიის წევრად;
_ გაიმართა შეხვედრა სამინისტროში, რომელიც მიეძღვნა აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში მიმდინარე გზის მშენებლობასთან დაკავშირებულ ეკოლოგიურ
და არქეოლოგიურ პრობლემებს (ინფორმაცია სამინისტროს მხრიდან წარმოადგინა
საგზაო დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ გ. წერეთელმა, კომისიის მხრიდან _
ა. არაბულმა და კ. არაბულმა;
_ გაიმართა კომისიის კონფერენცია, რომელზეც მოსმენილი და განხილული
იყო ორი მოხსენება: ა) ლ. თორთლაძე _ „საქართველოს მთის მეცხოველეობა“ და
ბ) გ. გოგოჭური _ „მთიანეთის სიძველენი და მათი დაცვის პრობლემა“. სხდომაში
მონაწილეობდა მინისტრის მოადგილე მ. გიორგობიანი.
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ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული უსაფრთხოების
პრობლემათა შემსწავლელი კომისია შეიქმნა პრეზიდიუმის 2018 წლის 25 სექტემბრის №51 დადგენილებით. კომისიის თავმჯდომარედ დანიშნული იქნა აკად.
გ. თავაძე, ხოლო მოადგილედ _ პროფ. ა. გამყრელიძე.
კომისიის პირველი სხდომა ჩატარდა 2018 წლის 14 ნოემბერს. პირველი და
მეორე (2018 წ. 21 ნოემბერი) სხდომა მიეძღვნა კომისიის საქმიანობის საორგანიზაციო
საკითხების გადაწყვეტას და დებულების პროექტის შემუშავებას.
2018 წლის 19 დეკემბერს კომისიამ ჩაატარა გასვლითი სხდომა ლ. საყვარელიძის სახ. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
ერივნულ ცენტრში (ლუგარის ცენტრი). მოსმენილ იქნა ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის ა. გამყრელიძის მოხსენება ცენტრის სამეცნიერო საქმიანობის
შესახებ.

ატომური ენერგიისა და რადიაციული უსაფრთხოების პრობლემათა
კომისიის მუშაობაში პრიორიტეტულია საქართველოს რადიაციული უსაფრთხო-

ების სამეცნიერო პრობლემატიკა. ბირთვული ტექნოლოგიების გამოყენებამ ენერგეტიკაში, მედიცინაში და სახალხო მეურნეობის თითქმის ყველა სფეროში შეცვალა
ადამიანის საარსებო გარემო და დააყენა კაცობრიობაზე გაზრდილი დასხივების
გლობალური გავლენის საკითხი. საქართველოს მოსახლეობის რადიაციული უსაფრთხოების პრობლემა მოითხოვს მეცნიერების ჩართულობას, რათა მიღებულ იქნეს
ადეკვატური გადაწყვეტილებები, რომლებიც გავლენას მოახდენს მომავალ თაობებზე. კომისია ხელს უწყობს ამ სფეროში სამეცნიერო საზოგადოების წინაშე წამოჭრილი პრობლემური საკითხების გადაჭრას, ინფრასტრუქტურის გაძლიერებას.
კომისიის ხელშეწყობით გარემოს რადიაციული მონიტორინგის ატლასზე
აინთო სადგურები სამეცნიერო ინსტიტუტებიდან და ამ სადგურების რიცხვი გაიზრდება. გარემოს რადიაციული მონიტორინგის მსოფლიო ქსელზე თავისუფალი წვდომა აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წევრს. მონიტორინგის რუკა აჩვენებს გამა-რადიაციის საშუალო მნიშვნელობას რეალურ დროში.
კომისიის წევრების მიერ მომზადებულია და 2019 წელს ცალკე პუბლიკაციის
სახით გამოიცემა ორენოვანი (ინგლისურ-ქართული) გამოკვლევა: გ. ჯაფარიძე,
ლ. ჭელიძე, რ. შანიძე, შ. ლორთქიფანიძე, ი. მჭედლიშვილი და თ. პატარაია, „საქართველოს ფარგლებს გარეთ მომხდარი მაშტაბური ბირთვული კატასტროფის პირობებში საქართველოს მოსახლეობის რადიაციული დაზიანებისგან დაცვის უზრუნველმყოფი სწრაფი რეაგირებისთვის სისტემის მზადყოფნის შეფასება და ამოცანები”.
ნაშრომში გაანალიზებულია საქართველოს საზღვრებს გარეთ ბირთვული
ენერგეტიკის ობიექტებზე მომხდარი ბუნებრივი თუ ტექნოლოგიური კატასტროფის,
ტერორისტული თუ სამხედრო მოქმედებების შედეგად წარმოქმნილი ბირთვული
ავარიის პირობებში საქართველოს ტერიტორიაზე მოხვედრილი რადიაციული ნარჩენების დროული და სრულფასოვანი იდენტიფიცირებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით განსახორციელებელ სავალდებულო ქმედებათა არსებული სისტემა.
ამგვარი ამოცანების გადაწყვეტისას ხაზგასმულია ევროგაერთიანების ქვეყნებში მიღებული სტანდარტების, ლოჯისტიკური მიდგომებისა და შესაბამისი საკანონმდებლო თუ სხვა ნორმატიული ხასიათის დოკუმენტების გათვალისწინების
აუცილებლობა.
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აღნიშნულია, რომ საქართველოში მოქმედი საკანონმდებლო ბაზა თავის ძირითად ნაწილში სრულადაა ჰარმონიზებული ევროპულ ნორმატიულ აქტებთან. გამოკვეთილია საქართველოს მთავრობის მიერ შექმნილი ქიმიური, ბიოლოგიური,
რადიაციული და ბირთვული საფრთხეების წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი
საკოორდინაციო საბჭოს, როგორც შესაბამისი საფრთხეების წინააღმდეგ ბრძოლის
სტრატეგიის შემმუშავებელი ძირითადი რგოლის მნიშვნელობა.
ნაჩვენებია, რომ დღევანდელ, მშვიდობიან პირობებში, საქართველოში მოქმედი გარემოს უწყვეტი რადიაციული მონიტორინგის სამსახური წარმატებით ახორციელებს დაკისრებულ მოვალეობებს მის ხელთ არსებული ინფრასტრუქტურის
გამოყენებით. პროგრამის სუსტ რგოლად რჩება აღჭურვილობისა და კვალიფიციური
კადრების დიდი დეფიციტი, რომელიც გამოვლინდება მხოლოდ ფართომასშტაბიანი
რადიოლოგიური ან ბირთვული ინციდენტის დროს, როცა ვითარება მოითხოვს
გაცილებით მეტი ტექნიკური და ადამიანური რესურსის ჩართულობას.
ნაშრომში შემოთავაზებულია ამ ხარვეზის აღმოფხვრის სქემა, რადიაციული
და ეკოლოგიური მონიტორინგისა და კადრების უწყვეტი გადამზადების აკადემიური (საუნივერსიტეტო) ქსელის შექმნის გზით.
კომისიის წევრებმა (თ. სანიკიძე, გ. ორმოცაძე, გ. ჯაფარიძე) ჩაატარეს საერთაშორისო კონფერენცია _ „სისტემური ბიოლოგია _ XXI საუკუნის მედიცინისა და
ჯანდაცვის ფუნდამენტური ბაზისი“, თბილისი-საჩხერე, 26-27 ოქტომბერი, 2018.
კონფერენციის თემატიკა ეხებოდა რადიაციული, ქიმიური და გარემოს სხვა რისკფაქტორებისადმი ადამიანის მგრძნობელობის მნიშვნელობას ავთვისებიან სიმსივნეთა და სხვა ქრონიკულ დაავადებათა განვითარებაში, ამ ფენომენის როლს ადამიანის ჯანმრთელობის რისკის შეფასების თანამედროვე მეთოდოლოგიაში და მისი
შეფასების თანამედროვე მიდგომებსა და მეთოდებს.
კომისიის წევრები (გ. ჯაფარიძე, რ. შანიძე, ლ. ჭელიძე) მონაწილეობდნენ თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს მიერ ორგანიზებულ
თბილისის მე-3 საერთაშორისო ფორუმში „რეგიონალური სტაბილურობისთვის,
შავი ზღვის რეგიონი და გლობალური ბირთვული წესრიგი“.
კომისიის სხდომებზე მოსმენილი და განხილულ იქნა კომისიის წევრის მ. გოგებაშვილის მოხსენება: „საქართველოს რადიაციული უსაფრთხოების სამეცნიერო
პრობლემები”, შვეიცარიის მასალათმცოდნეობისა და ტექნოლოგიების ინსტიტუტის
თანამშრომლის ფაბიო ლა მატინას მოხსენება: „ჰელიუმის ფოკუსირებადი იონური
კონა _ ახალი ტექნოლოგია მაღალი გარჩევადობის სპექტროსკოპიისთვის“.
ჩატარდა კომისიის წევრის რ. შანიძისა და ვ. კიკვაძის (ივ. ჯავახიშვილის სახ.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრი) მიერ მომზადებული პრეზენტაცია „რადიაციის მონიტორინგის დანადგარი გეიგერის დეტექტორისა და Arduino
მიკროკონტროლერის ბაზაზე”.
ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული (ქბრბ) საფრთხეების
წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს სხდომაზე კომისიამ თავისი კომპეტენციის ფარგლებში წარადგინა ქბრბ-ს ეროვნული სამოქმედო
გეგმის პროგრეს-ანგარიში (2017-2018).
კომისიის სახელით ლ. ჭელიძე მონაწილეობდა საერთაშორისო სამეცნიეროტექნიკური ცენტრის (ISTC) მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო სემინარის _ „ქბრბ
მასალებისა და ორმაგი დანიშნულების ტექნოლოგიების საექსპორტო კონტროლი
შუა აზიაში“ _ მუშაობაში, ერევანი, სომხეთი.
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2019 წლიდან კომისია მუშაობას გააგრძელებს მათემატიკისა და ფიზიკის განყოფილებაში.

ბუნებრივი კატასტროფების სამეცნიერო პრობლემების შემსწავლელი
კომისია მუდმივ რეჟიმში თანამშრომლობს კატასტროფებთან დაკავშირებულ რო-

გორც საერთაშორისო (UNISDR, ALLEA, IAP), ასევე საქართველოს სახელისუფლებო
სტრუქტურებთან (უსაფრთხოების საბჭოსთან, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მშენებლობის დეპარტამენტთან, სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის ეროვნულ სააგენტოსთან).
კატასტროფების რისკის შემცირების პრობლემას მთელ მსოფლიოში კურირებს
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სპეციალური სტრუქტურა (UNISDR), რომლის ეგიდით შემუშავებულია მსოფლიოში კატასტროფების რისკის შემცირების 20152030 წლების ჩარჩო-პროგრამა, ე. წ. სენდაის პროგრამა, ხოლო საქართველოში _
კატასტროფების შემცირების 2017-2020 წლების სტრატეგია და სამოქმედო პროგრამა.
მიუხედავად უდიდესი ძალისხმევისა როგორც საერთაშორისო, ასევე მთელი
მსოფლიოს ნაციონალური ორგანიზაციების მხრიდან, ამ პროგრამის ეფექტური განხორციელება ვერ ხდება. ამას აღიარებენ გაეროს სტრუქტურებიც.
ამასთან დაკავშირებით იაპონიის სამეცნიერო საზოგადოებამ (SCJ) წინადადებით მიმართა მეცნიერებათა აკადემიების საერთაშორისო გაერთიანებას (IAP)
ჩამოეყალიბებინა გაერთიანების დამოკიდებულება აღნიშნულ პრობლემასთან დაკავშირებით.
IAP არის აკადემიების საერთაშორისო თამამშრომლობის ორგანიზაცია, რომელიც აერთიანებს 130-ზე მეტ აკადემიასა და სამეცნიერო გაერთიანებას. ამ ორგანიზაციამ შეარჩია საერთაშორისო ექსპერტთა 15 კაციანი ჯგუფი, რომელმაც შეიმუშავა „დეკლარაცია მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების როლის შესახებ კატასტროფების რისკის შემცირების საქმეში“ (IAP Statement on Science and Teqnology for Disaster
Risk Reduction). ეს დოკუმენტი მოიწონეს IAP-ში შემავალმა აკადემიებმა. დოკუმენტი
გამოქვეყნდა 2017 წლის ბოლოს და განთავსებულია როგორც GOOGL-ში, ასევე
მრავალი ქვეყნის ვებგვერდზე.
ამ დუკუმენტის 15 ავტორს შორის არიან იაპონიის, ავსტრალიის, ირანის,
ალბანეთის, შეერთებული შტატების, სამხრეთ აფრიკის, ჩინეთის, კანადის, ბრაზილიის, იტალიის, ინდოეთის, დიდი ბრიტანეთის, მექსიკის ექსპერტები და ჩვენი
კომისიის სწალული მდივანი აკად. წევრ-კორ. გურამ გაბრიჩიძე.
ეს საერთაშორისო დოკუმენტი (IAP Statement on Science and Teqnology for
Disaster Risk Reduction) მნიშვნელოვან მოსაზრებებს გვთავაზობს, რომელსაც იზიარებს მსოფლიო გაერთიანება, სახელდობრ, მთავარი შემაფერხებელი სენდაის
პროგრამის განხორციელებაში არის ის, რომ სამეცნიერო სფეროში დაგროვილი
ცოდნა ვერ გადადის პრაქტიკულ პროცესში. ამის დასაძლევად დოკუმენტში შემოთავაზებულია წინადადებები, რომელთაგან ერთი განკუთვნილია განვითარებადი
ქვეყნებისათვის, რაც განსაკუთრებულ ინტერესს წარმოადგენს ჩვენი ქვეყნისათვის.
ამ წინადადების პრაქტიკული დანერგვის შესაძლებლობას ბევრად განსაზღვრავს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის დამოკიდებულება ამ
საკითხის მიმართ.
კომისიამ ეს დოკუმენტი სახელმძღვანელოდ გადასცა კრიზისების მართვის
სამსახურს, რომელიც აპირებს 2019 წლიდან გარდაქმნას კატასტროფების რისკის
შემცირების სამოქმედო პროგრამა. კომისია აქტიურად არის ჩართული ამ პროცესში.
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გამოქვეყნდა სამენოვანი მონოგრაფია _ „რატომ ეძებს კაცობრიობა მიწისძვრისგან დაცვის ახალ გზებს?“ (ავტორი გ. გაბრიჩიძე). მონოგრაფიის შინაარსი
მოხსენებულ იქნა საერთაშორისო კონფერენციებზე ქუთაისში და მოსკოვში. ძირითადი მოსაზრება, რომ სეისმომედეგი მშენებლობისა და სეისმური უსაფრთხოების
უზრუნველყოფის ახალი იდეოლოგია შესაძლოა განვითარდეს საშიში მიმართულებით, აკადემიის თხოვნით იგი განთავსდა IAP-ის სამუშაო ჯგუფის ელექტრონულ
ქსელში და კომისიამ მიიღო ამ მოსაზრებაზე ინდოეთის, ირანის, მოლდავეთისა და
იტალიის ექსპერტების შეფასება.
კომისია აქტიურად მონაწილეობს პროცესში, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს სამშენებლო სფეროს რეგულირების ნორმატიული მოთხოვნების დაახლოებას ევროპულთან, რომელსაც წარმართავენ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ურბანული დაგეგმარებისა და სამშენებლო პოლიტიკის
დეპარტამენტი და მეტროლოგიისა და სტანდარტიზაციის ეროვნული სააგენტო.
კომისიის ინიციატივით საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში
ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია სეისმიკის საკითხებში (Problems of Earthquake
Resistance in Cultural Heritage Monuments Protection and Civil Engineering, თბილისი);
კომისია მონაწილეობდა კონფერენციაში (2018 SUB – REGIONAL PLATFORM
ON DISASTER RISK RDUCTION, ერევანი, სომხეთი).
აკადემიის კომისიების გაერთიანებულ სხდომაზე განხილულ იქნა საკითხი:
„ნესკრას ხეობაში მომხდარი სტიქიური უბედურებისა და სალიკვიდაციო სამუშაოების მიმდინარეობის შესახებ“.
საქართველოს ისტორიკოსთა ეროვნულმა კომიტეტმა საანგარიშო პერიოდში ჩაატარა მთელი რიგი ღონისძიებები, რომლებიც მიეძღვნა საქართველოს
ისტორიის მნიშვნელოვან საკითხებს. უპირველესად აღსანიშნავია, რომ კომიტეტის
წევრები ჩართული იყვნენ ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებების ორგანიზებაში. ამ
თარიღთან დაკავშირებით სამეცნიერო კონფერენციები გაიმართა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში, საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში. დაიბეჭდა არაერთი სამეცნიერო გამოკვლევა.
27-28 სექტემბერს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა II საერთაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესი _ „თბილისის უნივერსიტეტის 100 წელი”,
რომლის ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკად. როინ მეტრეველი. კონგრესის მუშაობაში მონაწილეობდნენ სწავლულები დიდი ბრიტანეთიდან, აშშ-დან, შვედეთიდან, იტალიიდან, გერმანიიდან, რუსეთიდან, სლოვაკეთიდან და სხვ.
საქართველოს ისტორიკოსთა ეროვნული კომიტეტის წევრები მონაწილეობდნენ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო კონფერენციებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში, თელავსა და
გორში. გამოქვეყნდა ამ თარიღისადმი მიძღვნილი საიუბილეო გამოცემები.
საქართველოს ისტორიკოსთა ეროვნული კომიტეტის მონაწილეობით საქართველოს სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებელში ჩატარდა I მსოფლიო ომის დასრულებისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციები, კერძოდ, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში და ა. შ.
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საზეიმოდ აღინიშნა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია II-ის დაბადების 85 წლის იუბილე. ამ თარიღს
მიეძღვნა ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის XV-XVI ტომები და სხვა საინტერესო პუბლიკაცია.
აკადემიკოს რ. მეტრეველის რედაქტორობით გამოიცა ქართული დიპლომატიის წელიწდეულის XVIII ტომი. მისივე რედაქტორობით გამოსაცემად მომზადდა
ექვთიმე თაყაიშვილის თხზულებათა V-VI ტომები.
საქართველოს ისტორიკოსთა ეროვნული კომიტეტი აქტიურად მონაწილეობდა გამოჩენილი ქართველი ისტორიკოსის, აკადემიკოს დავით მუსხელიშვილის
დაბადების 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო ღონისძიების ორგანიზებაში.
საქართველოს ისტორიკოსთა ეროვნული კომიტეტის წევრები მონაწილეობდნენ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიისა და აზერბაიჯანის საელჩოს მიერ
ორგანიზებულ ერთობლივ ღონისძიებაში _ ჰეიდარ ალიევის წიგნის „ბედის ზიგზაგების” ქართული გამოცემის პრეზენტაციაში.
საქართველოს (კავკასიის) გენოფონდის შემსწავლელმა კომისიამ საანგარიშო პერიოდში ჩაატარა ნაყოფიერი სამეცნიერო და პრაქტიკული სამუშაო. მოწვეულ იქნა კომისიის ხუთი სხდომა. განხილულ იქნა რიგი სამეცნიერო და ორგანიზაციული პრობლემებისა:
1. პენსილვანიის უნივერსიტეტში გრძელდებოდა სამეგრელოს პოპულაციური
გენეტიკური მონაცემების დამუშავება. მიღებულია შედეგები mtDNA-ს შესახებ, რაც
მეტად მნიშვნელოვანი დასკვნების საშუალებას იძლევა.
2. შვედეთიდან, სტოკჰოლმისა და უფსალის უნივერსიტეტებიდან კომისიას
ეწვივნენ პროფესორები ა. გიოთერსტრომი და ნ. კაშუბა. მიკროკონფერენციაზე
აღნიშნული მეცნიერების, პროფესორების რ. შენგელიას და ლ. ბითაძის მონაწილეობით განხილულ იქნა შირაქისა და დოღლაურის გათხრებიდან წაღებული ბიომასალის გენეტიკური შესწავლის შედეგები, რაც უაღრესად მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა
მრავალი კუთხით. სტატია ამ საკითხებთან დაკავშირებით უახლოეს მომავალში
დაისტამბება.
3. შეიქმნა სილაბუსები საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში ევოლუციური გენეტიკისა და მომიჯნავე დისციპლინების სწავლებისათვის.
4. 2019 წლისთვის დაგეგმილია ექსპედიცია გურია-აჭარის რეგიონის მოსახლეობის გენეტიკური და ბიოსამედიცინო ეთნოლოგიური შესწავლის მიზნით.
5. პროფ. რ. შენგელიას ხელმძღვანელობით დამთავრდა ქართული მედიცინის
ისტორიის მუზეუმის რეაბილიტაცია, რომელიც საზეიმოდ გაიხსნა 2018 წლის 25
ნოემბერს. მუზეუმში სათანადო ადგილი აქვს დათმობილი ფიზიკური ანთროპოლოგიის, საქართველოს მოსახლეობის პოპულაციური გენეტიკისა და ეთნოგენეზის
საკითხებს.
6. შედგენილია პროექტი და ხარჯთაღრიცხვა მუზეუმთან (აკადემიის პატრონაჟით) მოლეკულური ანთროპოლოგიის ლაბორატორიის შესაქმნელად.
7. მიმდინარეობდა ინტენსიური მუშაობა საგრანტო და დაფინანსების სხვა
წყაროების მოძიების მიმართულებით.
8. კომისიის სწავლული მდივანი, პროფ. რ. შენგელია არჩეულ იქნა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრად.
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9. საანგარიშო პერიოდში კომისიის წევრებმა გამოაქვეყნეს რამდენიმე ათეული
ნაშრომი. მათი მოძიება შესაძლებელია სმეა-ში წარმოდგენილ სამეცნიერო ანგარიშებში (იხ. ლ. ბითაძის, შ. ლალიაშვილის, დ. ჭითანავას, ნ. თუშაბრამიშვილის და
სხვათა აღნიშნულ პრობლემატიკასთან დაკავშირებული შრომები).

საქართველოში ტრანსპლანტაციის განვითარებასთან დაკავშირებული
საკითხების შემსწავლელი კომისია. საანგარიშო პერიოდში კომისიის პრიორიტე-

ტულ საკითხს წარმოადგენდა საქართველოში ორგანოთა ტრეფიკინგის წინააღმდეგ
ბრძოლა. საკითხის აქტუალობა ორმა მიზეზმა განაპირობა: 1) საქართველოში ორგანოთა გადანერგვის კანონმდებლობის გარკვეული ლიბერალიზაცია, რომელიც 2015
წელს განხორციელდა და რომლის თანახმად ორგანოს ცოცხალი დონორი შეიძლება
იყოს არა მარტო მეუღლე ან ახლო ნათესავი, არამედ ემოციური სიახლოვის მქონე
არანათესავი პიროვნებაც (მეგობარი, ნათლია, ნათლული და ა. შ.); 2) საქართველოს
სოციალურ ქსელებში ორგანოს გაყიდვის მსურველ ადამიანთა რაოდენობის პროგრესული ზრდა.
მსგავსი პრობლემები აქტუალურია არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ
მთელ მსოფლიოში. აღნიშნულთან დაკავშირებით ევროსაბჭომ 2015 წელს მიიღო
კონვენცია ორგანოთა ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ, რომელიც ძალაში
შევიდა 2018 წლის 1 მარტს, მას შემდეგ, რაც იგი ხელმოწერილი და რატიფიცირებულ
იქნა ხუთზე მეტი სახელმწიფოს მიერ. მიგვაჩნია, რომ საქართველოს ევროსაბჭოსთან
ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, აუცილებელია ამ მიმართულებით
კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია ევროპულ სივრცესთან და საჭიროდ მიგვაჩნია, რომ
საქართველომ ხელი მოაწეროს ზემოაღნიშნულ კონვენციას.
აღნიშნული საკითხი განხილულ იქნა 2018 წლის 8 მაისს კომისიის სხდომაზე.
სხდომაზე განხილულ იქნა საქართველოში ორგანოთა და ქსოვილთა ტრანსპლანტაციასთან დაკავშირებული შესაძლო ტრეფიკინგის საკითხები (მომხსენებელი
კომისიის თავმჯდომარე პროფ. გ. თომაძე).
სხდომამ მიიღო დადგენილება, რომლის თანახმად:
1. მოწონებულ იქნა ორგანოთა ტრეფიკინგთან დაკავშირებული მოხსენება.
2. მხარი დაეჭირა ინიციატივას საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის წინაშე, რათა მომზადდეს წარდგინება საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტისადმი ორგანოთა ტრეფიკინგთან დაკავშირებით ევროსაბჭოს 2015
წლის კონვენციაზე ხელმოწერისა და რატიფიკაციის საკითხის განსახილველად;
3. გადაწყდა მომზადდეს საკითხის ანოტაცია და წარდგენილ იქნეს ფიზიოლოგიისა და მედიცინის განყოფილებაში.
სხდომის ჩატარების შემდეგ, 2018 წლის 11 მაისს, კომისიამ მიმართა აკადემიის
პრეზიდენტს, აკადემიკოს გიორგი კვესიტაძეს, რომ ეთხოვოს აკადემიის პრეზიდიუმს ინიციატივით შევიდეს საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა
და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის წინაშე, რათა კომიტეტმა განიხილოს საკითხი
ევროსაბჭოს 2015 წლის კონვენციაზე მიერთების შესახებ, რომელიც შეეხება გადასანერგ ორგანოთა ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლას.
ზემოაღნიშნული აქტივობის საფუძველზე აკადემიის პრეზიდიუმმა 2018 წლის
24 იანვრის წერილით მიმართა საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა
და სოციალურ საკითხთა კომიტეტს, სადაც მითითებული იყო, რომ სასურველია
კომიტეტმა განიხილოს ევროსაბჭოს 2015 წლის კონვენციაზე ხელის მოწერის შესაძლებლობა.
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2018 წლის 17-21 სექტემბერს იგივე საკითხი განვიხილეთ ევროკავშირის ტაიექსის ექსპერტის თანდასწრებით ჯანდაცვის სამინისტროს სამუშაო ჯგუფის წინაშე,
ხოლო 2018 წლის 25 ოქტომბერს ინფორმაცია წარვადგინეთ იუსტიციის სამინისტროსთან არსებულ ადამიანის ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორის
საბჭოში.
ეკოლოგიური უსაფრთხოების კომისიის სხდომებზე მოსმენილ იქნა შემდეგი მოხსენებები:
1. „საქართველოს ლანდშაფტების ეკოლოგიური უსაფრთხოების ფიტორადიობიოლოგიური ასპექტები“ (მეცნიერების აკადემიური დოქტორები მიხეილ გოგებაშვილი და ნაზი ივანიშვილი, 24 იანვარი);
2. „ბორჯომის ხეობის ეკოლოგიური პრობლემები“ (არქიტექტორი თამარ ხოშტარია, 21 მარტი);
3. „ნახშირბადის წრებრუნვის პროცესები ნიადაგებში და კლიმატის ცვლილებების შემცირება“ (მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის უცხოელი წევრი პროფ.
ვინფრიდ ბლუმი, ავსტრია, 25 აპრილი);
4. „საქართველოს ნიადაგების წითელი წიგნი“ (მეცნიერების აკადემიური დოქტორი თამარ ქვრივიშვილი, 6 ივნისი);
5. საქართველოს მთიანეთის პრობლემათა კომპლექსური შესწავლისა და
ბუნებრივი კატასტროფების სამეცნიერო პრობლემების შემსწავლელ კომისიებთან
ერთად ჩატარდა ეკოლოგიური უსაფრთხოების კომისიის სხდომა თემაზე „ზემო
სვანეთის ბუნებრივი კატასტროფები და მათი აცილების გზები“ (18 ივლისი);
6. ეკოლოგიური უსაფრთხოების კომისიის გაფართოებული სხდომა თემაზე
„საქართველოს ნიადაგების წითელი ნუსხა“ (3 ოქტომბერი);
7. „დამლაშების გლობალური ეკოლოგიური პრობლემა საქართველოს მაგალითზე“ (საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
სამმართველოს უფროსი, მეცნიერების აკადემიური დოქტორი ეკა სანაძე, 24 ოქტომბერი);
8. „გარემოსდაცვითი პრობლემები შიდა ქართლის რეგიონში“ (გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი მაია აზმაიფარაშვილი,
31 ოქტომბერი);
9. „ბავშვთა და მოზარდთა ჯანმრთელობა და ეკოლოგია“ (მედიც. მეცნ. დოქტ.,
პროფ. ყარამან ფაღავა, 14 ნოემბერი);
10. „ცენტრალური ევროპის ეკოლოგიური პრობლემები“ (აკად. რევაზ გაჩეჩილაძე, 19 ნოემბერი);
11. „მცენარეთა დაცვის მდგომარეობა საქართველოში და მასთან დაკავშირებული ეკოლოგიური პრობლემები“ (სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
პრეზიდენტი, აკად. გურამ ალექსიძე, 29 ნოემბერი);
12. „ვახუშტი ბაგრატიონის ეპოქიდან დღემდე: ეკოლოგიური წონასაწორობა
და კატაკლიზმები“ (გეოგრაფიის აკად. დოქტ. გიორგი ლომინაძე, 11 დეკემბერი).

მიწის ფონდის მართვის მეცნიერული უზრუნველყოფის მუდმივმოქმედმა კომისიამ საანგარიშო პერიოდში ჩაატარა 11 სხდომა. სამუშაო გეგმის თანახ-

მად აღნიშნულ სხდომებზე მოსმენილ იქნა 17 მოხსენება.
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დღემდე განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ქართული მიწის მართვის ყველა
საკითხის მოწესრიგება. კომისიის ამოცანებიდან გამომდინარე, საანგარიშო პერიოდში ძირითად ამოცანას წარმოადგენდა შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება
საქართველოს მთავრობისთვის და პარლამენტისათვის. საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები მიწის მფლობელობის დადასტურების
შესახებ იმ ვითარებაში, როდესაც ქვეყანაში არ არის ჩამოყალიბებული ადეკვატური
საკანონმდებლო სივრცე, სერიოზულ სირთულეებს უქმნის მიწის ფონდის მართვის
უზრუნველყოფას. აღნიშნული პირველ რიგში უკავშირდება უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისა და ორგანიზაციების უფლებას საკუთრებაში ჰქონდეთ ქართული მიწა და
პირველ რიგში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები. განვლილი წლების განმავლობაში კომისია მუშაობდა ამ მიმართულებით, რაც გამოიხატა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე და ორგანიზაციებზე მიწის გასხვისების დროებით მორატორიუმით.
საქართველოს ახალ კონსტიტუციაში შევიდა შესაბამისი ჩანაწერი, რომელიც
ზღუდავს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისა და ორგანიზაციების აქტიურობას ამ მიმართულებით, მაგრამ მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება საკუთრების უფლების რეგულაცია ორგანული კანონის დონეზე. კომისია აქტიურად მონაწილეობდა შესაბამისი
ორგანული კანონის დებულებების ჩამოყალიბებაში. დღეისათვის პარლამენტის მიერ
შემუშავებულია აღნიშნული კანონპროექტი, რომლის ამოცანაც არის კონსტიტუციაში არსებული ჩანაწერის რეალიზაცია. პარლამენტის მიერ შემოთავაზებული
კანონპროექტი აუცილებლად მოითხოვს დახვეწას იმ ნაწილში, სადაც მიწის მფლობელობის კუთხით შესაბამისი უფლებები ეძლევათ საერთაშორისო ფონდებს, საფინანსო ინსტიტუტებს და ადგილობრივ საბანკო და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს.
არსებული ხარვეზები მნიშვნელოვან პრობლემებს შეუქმნის მიწის მართვის
ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბებას. კომისია აქტიურად მუშაობდა პარლამენტის
აგრარულ კომიტეტთან მითითებული ხარვეზების დასაძლევად.
საანგარიშო პერიოდში კომისიამ დაინტერესებულ სამინისტროებთან ერთად
ხუთჯერ განიხილა აღნიშნული საკითხის სხვადასხვა ასპექტი.
ამავდროულად, კომისია ინტესიურად მუშაობდა მიწის ფონდის მართვის
სისტემისადმი ახალი მიდგომების ჩამოყალიბებაზე. პერსპექტიულ მიმართულებად
განხილული იყო მიწის ფონდის მართვის მოდელირების შესაძლებლობები როგორც
იმიტაციური, ასევე მათემატიკური მეთოდოლოგიების გამოყენებით. დედოფლისწყაროს მაგალითზე შემუშავდა ჩარჩო-გეგმა ერთიანი სამოდელო სისტემის ჩამოსაყალიბებლად.
კომისიამ შესაბამისი ყურადღება დაუთმო კონკრეტულ მიმართულებებს,
რომლებიც უზრუნველყოფს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ეფექტიანი მართვის საკითხებს. პირველ რიგში შემუშავებული იყო ნიადაგის მახასიათებლების
ერთიან სისტემაში მოქცევის ალგორითმი, რისი მეშვეობითაც უნდა შეფასდეს ამა თუ
იმ ტიპის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულის გამოყენების ეფექტიანობა. გასაგებია,
რომ აღნიშნული სისტემის კონტროლს ერთნაირად ექვემდებარება ყველა სავარგული
საკუთრების ფორმის მიუხედავად.
კომისიამ რამდენჯერმე განიხილა მთისა და ბარის ინტეგრაციის პროცესში
სხვადასხვა ტიპის სავარგულების მნიშვნელობა და შესაბამისი რეკომენდაცია მისცა
საქართველოს მომთაბარე მეცხოველეობასთან დაკავშირებული მონოგრაფიის _
„მომთაბარე მეცხოველეობა“ _ გამოცემას. გამოცემის შემდეგ საანგარიშო პერიოდში
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აღნიშნული მონოგრაფია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ მიჩნეული იყო საუკეთესოდ და შესაბამისად დაჯილდოვდა.
კომისიამ განაგრძო ინტენსიური მუშაობა აგრარულ სექტორში არსებული
ვითარების ანალიზის კუთხით და ამ სექტორის ურთიერთკავშირების შეფასებაზე
ეკონომიკის სხვა დარგებთან მიმართებაში. მუშავდება მონოგრაფია, რომელშიც
განხილულ იქნება მიწის სხვადასხვა კატეგორიის ურთიერთკავშირი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებასთან.
საქმიანობის სპციფიკიდან გამომდინარე კომისია მჭიდროდ თანამშრომლობს
შესაბამის სამინისტროებთან როგორც ზოგადი მიდგომების, ასევე კონკრეტული ამოცანების შესრულების მიზნით. ამავდროულად, კომისია განაგრძობდა ურთიერთობას
სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებთან კონკრეტული საკითხების ირგვლივ.
საანგარიშო პერიოდში კომისიას თხოვნით მიმართეს ფერმერებმა იჯარასთან
დაკავშირებული საკითხების თაობაზე, კერძოდ, ქცია-ნარიანის საზაფხულო საძოვრების ექსპლუატაციის კუთხით. კომისიამ ითანამშრომლა როგორც ფერმერებთან,
ასევე შესაბამის სამინისტროსთან და მუნიციპალიტეტთან, რის შედეგადაც ფერმერების მიერ დაყენებული პრობლემა ამ ეტაპზე გადაწყვეტილ იქნა .
საქართველოს მართლმადიდებელი ავტოკეფალიური ეკლესიის საპატრიარქოს თხოვნით საპატრიარქოში ჩატარდა კონფერენცია, ქართული მიწის პრობლემებთან დაკავშირებით. კომისიის სხდომას ესწრებოდნენ როგორც სინოდის წევრები,
ასევე თბილისი-მცხეთისა და სხვა ეპარქიების მოძღვრები. კომისიის წევრებმა
გააკეთეს ოთხი მოხსენება როგორც მიწის საკუთრების, ასევე მისი მართვის საკითხებთან დაკავშირებით. შედეგად კონფერენციამ მიიღო მიმართვა, რომელიც
გაეგზავნა საქართველოს მთავრობას. მიმართვაში აღინიშნა ის გარემოება, რომ მიწა
წარმოადგენს განსაკუთრებულ ფენომენს და დაუშვებელია მისი მხოლოდ ეკონომიკურ პროდუქტად განხილვა. ამავდროულად კონფერენციამ აღნიშნა მიწის მართვის ერთიანი სისტემის შექმნის აუცილებლობა.
კომისია ინტენსიურად თანამშრომლობს აკადემიის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა განყოფილებასთან და სხვა დარგობრივ კომისიებთან ერთიანი მიდგომებისა და ეფექტიანი კოორდინაციის განხორციელების კუთხით. მნიშვნელოვან
პრობლემად რჩება ადეკვატური, ეროვნულ მიზნებზე სწორად მორგებული საკანონმდებლო ბაზის შექმნა შესაბამისი ორგანული კანონის მეშვეობით, რაც უნდა განხორციელდეს 2019 წელს. კომისია გააგრძელებს ამ მიმართულებით შესაბამის
საქმიანობას.
საგამომცემლო-სარედაქციო საბჭო. საანგარიშო წელს ჩატარდა საგამომცემლო-სარედაქციო საბჭოს 6 სხდომა, რომლებზეც განხილული იყო 23 საკითხი.
რომელთაგან 22 აკადემიის დაფინანსებით წიგნების გამოცემას ეხებოდა.
გარდა ამისა, განახლდა საგამომცემლო-სარედაქციო საბჭოს შემადგენლობა.
საანგარიშო წელს საგამომცემლო-სარედაქციო საბჭოს დადგენილების საფუძველზე აკადემიის დაფინანსებით გამოცემულია 17 წიგნი საერთო მოცულობით 3351
გვერდი, საერთო ტირაჟით 2352 ეგზემპლარი:
1. აკადემიკოს ეთერ ქემერტელიძის (თანაავტორებთან ერთად) მონოგრაფია
„სტეროიდული ჰორმონული პრეპარატების სინთეზი საქართველოში ინტროდუცირებული Yucca gloriosa L-დან გამოყოფილი ტიგოგენინის საფუძველზე და მცენარის
ქიმიური შედგენილობის შესწავლა“;
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2. რ. შენგელია, გ. ალიბეგაშვილი, გ. კვესიტაძე „ქართული მეცნიერების ფესვები“ ქართულ და რუსულ ენებზე;
3. პროფესორ ვახტანგ გოილაძის მონოგრაფია „ოსთა წინაპრები ძვ. წ. VII_
ახ. წ. XV საუკუნეებში“;
4. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული ეროვნულ პრობლემათა შემსწავლელი კომისიის გასვლითი სხდომის მასალები;
5. აკად. ე. ქემერტელიძის (თანაავტორებთან ერთად) მონოგრაფია „საქართველოში მოზარდი ზოგიერთი მცენარის ტრიტერპენული გლიკოზიდების ქიმიური
შედგენილობა და ფარმაკოლოგიური ეფექტიანობა“;
6. აკად. წევრ-კორ. გ. გაბრიჩიძის სამენოვანი მონოგრაფია „რატომ ეძებს კაცობრიობა მიწისძვრისაგან დაცვის ახალ გზებს?“;
7. „ვეფხისტყაოსნის“ აკადემიური გამოცემის მასალების (ტექსტი, ვარიანტები,
კომენტარი) II ნაკვეთი;
8. პროფ. ბ. კილასონიას მონოგრაფია „პორტრეტი ნიკოლოზ ბარათაშვილისა“;
9. აკად. წევრ-კორ. ვ. გაბაშვილის სტატიების კრებული „ახლო აღმოსავლეთის,
საქართველოსა და კავკასიის ისტორიის საკითხები“, მე-3 ტომი;
10. ქართველთა ჰერალდიკის სახლის მიერ მომზადებული წიგნი „ქართველ
მეფეთა პოეზია“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე);
11. სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა ინტერდისციპლინური კონფერენციის მასალები;
12. აკად. თ. შილაკაძის წიგნი „სატრანსპორტო კომუნიკაციების არქიტექტურა“;
13. მთიანეთის კომპლექსური შესწავლის კომისიის მიერ მომზადებული თემატური კრებული „ფშავი“;
14. ახალგაზრდა მეცნიერთა ინტერდისციპლინური კონფერენციის მასალები;
15. აკადემიკოს ი. გვერდწითელის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი
წიგნი;
16. აკადემიკოს ე. ჯაველიძის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი კრებული „ელიზბარ ჯაველიძე _ 80“;
17. აკადემიკოს ნ. ხაზარაძის მონოგრაფია „საისტორიო სამეცნიერო ძიებანი
დამოუკიდებელ საქართველოში“.
დანარჩენი წიგნები, რომელთა გამოცემის შესახებ მიღებულია საგამომცემლოსარედაქციო საბჭოს დადგენილება, დაისტამბება 2019 წელს.
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური. საანგარიშო წელს ჩატარდა
100-მდე ღონისძიება, რომელთა შორისაც იყო ადგილობრივი, რეგიონული თუ
საერთაშორისო კონფერენციები, პრეზიდიუმისა და კომისიების სხდომები, სამეცნიერო განყოფილებების გაფართოებული სხდომები, შეხვედრები საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან თუ ელჩებთან, აკადემიის წევრების იუბილეები, წიგნების პრეზენტაციები, ცნობილ მეცნიერთა მოხსენებები.
2018 წელს პრესაში, კერძოდ, გაზეთ „საქართველოს რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნდა 50 სტატია, ინტერვიუები ცნობილ მეცნიერებთან, გამოხმაურებები ამა თუ
იმ ღონისძიების შესახებ, ახალი წიგნების განხილვა, პრესსამსახურის წერილები თუ
განცხადებები და სხვა, რომლებიც სრულად ასახავდნენ აკადემიის ცხოვრებას.
განახლდა აკადემიის ვებგვერდის დიზაინი, რომელიც განკუთვნილია როგორც მეცნიერების ყველა დარგისა და სფეროს წარმომადგენლებისთვის (სტუდენტი,
222

ბაკალავრი, მაგისტრანტი, დოქტორი, პროფესორი, წევრ-კორესპონდენტი, აკადემიკოსი), ისე საზოგადოების ფართო ფენებისთვის, როგორც კერძო პირებისთვის, ასევე,
ორგანიზაციებისა და ფართო სამეცნიერო წრეებისთვის. ვებგვერდზე ყოველდღიურად იდება ახალ-ახალი ინფორმაციები თავისი ფოტოებითა და ვიდეო
გალერეით.
ვებგვერდი წარმოადგენს მეცნიერებათა აკადემიისა და მის დაქვემდებარებაში მყოფი სტრუქტურული ერთეულების (ქართული ენციკლოპედია და „რუსთაველის კომიტეტი“) აქტივობის ამსახველ ინტერნეტ გვერდს.
ვებგვერდი ორენოვანია (ქართული და ინგლისური). მას ემსახურებიან ვებგვერდის პროგრამისტი, დიზაინერი, რედაქტორ-ადმინისტრატორი და მთარგმნელი.
გარდა ვებგვერდისა, მეცნიერებათა აკადემიას აქვს სხვა ინტერნეტ გვერდები,
რომლებიცაა: ფეისბუკი, იუთუბი და გუგლ პლიუსი (Facebook, Youtube, Google +,
Myvideo.ge). ამ გვერდებზე თითოეული სატელევიზიო სიუჟეტის მონტაჟის შემდეგ
უკვე განთავსებულია 50-მდე ვიდეო და იქმნება აკადემიის ცხოვრების ამსახველი
ვიდეოგალერეა.
აღსანიშნავია, რომ მეცნიერებათა აკადემია აქტიურად თანამშრომლობს საქართველოში არსებულ ყველა ტელევიზიასთან, რადიოარხებთან და საინფორმაციო
სააგენტოებთან.
გარდა ამისა, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური თავად იღებს
ვიდეო კლიპებს და განათავსებს აკადემიის ვებგვერდზე.

პერიოდული გამოცემები
2018 წელს გამოვიდა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შემდეგი ჟურნალები:
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე – ოთხი
ნომერი ტ. 12, №1 (196 გვ., 30 სტატია, 86 ავტორი), №2 (220 გვ., 32 სტატია, 108 ავტორი),
№3 (156 გვ., 26 სტატია, 77 ავტორი), №4 (220 გვ., 31 სტატია, 81 ავტორი) (ინგლისურ
ენაზე).

ჟურნალ „საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნეს“
სერიები:
„ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიისა და ხელოვნების ისტორია“ –
დაიბეჭდა ჟურნალის ორი ნომერი. #1 (33 ავტორის 25 სტატია), #2 (25 ავტორის 21
სტატია);
„რენტგენოლოგიისა და რადიოლოგიის მაცნე“ _ № 3-4 (დაიბეჭდა 33 ავტორის
10 სტატია);
„ბიომედიცინა“ – გამოვიდა 6 ნომერი სამ წიგნად, ტ. 44, №№1-2, 3-4, 5-6 (44-ე
ტომში დაისტამბა 42 სტატია, აქედან 27 ქართულად, 1 რუსულად და 14 ინგლისურად).
„საქართველოს მათემატიკური ჟურნალი“ – 25-ე ტომის 4 ნომერი (635 გვ.,
ინგლისურ ენაზე). ტომი შეიცავს 59 სტატიას (6 სტატია ქართველი, 3 – ქართველი და
უცხოელი ავტორის, 50 – უცხოელი ავტორის).
ჟურნალი „მემუარები დიფერენციალურ განტოლებებსა და მათემატიკურ
ფიზიკაში“ – ტ. 73 (152 გვ), ტ. 74 (165 გვ.) და ტ. 75 (152 გვ.).
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ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“ _ 3 ტომად: №1(727), №2(728),
№3(729). პირველ ტომში დაიბეჭდა 17 სტატია, მეორე ტომში – 12 სტატია, მესამე
ტომში – 14 სტატია.

საორგანიზაციო საქმიანობა
სამეცნიერო-საორგანიზაციო განყოფილებამ აკადემიის წევრების სამეცნიერო ანგარიშების, აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების, აკადემიის სტრუქტურული ერთეულებისა და ადმინისტრაციული აპარატის სამსახურების მიერ წარმოდგენილი მასალების საფუძველზე მოამზადა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემიის 2017 წლის ანგარიში (206 გვ.), რომელიც დაამტკიცა აკადემიის საერთო
კრებამ 2018 წლის 3 ივლისს.
თანახმად საქართველოს კანონისა „საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემიის შესახებ“ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში შეფასდა საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების 2017
წლის სამეცნიერო საქმიანობა.
სამეცნიერო-საორგანიზაციო განყოფილებაში შემოსული ანგარიშები კლასიფიცირებულ იქნა სამეცნიერო მიმართულებების მიხედვით და საექსპერტო შემოწმებისათვის გადაეცა შესაბამის სამეცნიერო განყოფილებებს.
სულ შეფასდა 8 სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და მათთან გაერთიანებული 48
სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებისა და 12 დამოუკიდებელი სამეცნიერო დაწესებულების 364 სამეცნიერო ანგარიში, მათ შორის, უმაღლესი შეფასება მიიღო 143-მა,
კარგი _ 141-მა, დამაკმაყოფილებელი 74-მა, უარყოფითი – 1-მა, არ შეფასდა – 5 ანგარიში არასრულყოფილად წარმოდგენის გამო. ანგარიშები შეაფასა 153-მა ექსპერტმა,
მათ შორის, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 57-მა წევრმა.
კადრების სამსახური. 2019 წლის 1 იანვრისათვის აკადემიაში იყო 67 აკადემიკოსი (ნამდვილი წევრი), 25 წევრ-კორესპონდენტი, 4 საპატიო აკადემიკოსი,
2 საპატიო უცხოელი წევრი და 96 უცხოელი წევრი.
აკადემია შედგებოდა აკადემიის პრეზიდიუმისაგან, 9 სამეცნიერო განყოფილების, აკადემიასთან არსებული 3 სტრუქტურული ერთეულისა და აკადემიის
სამეცნიერო განყოფილებებთან არსებული 30 დარგობრივი კომისიისაგან.
აკადემიის პრეზიდიუმში შედიოდა 15 წევრი, მათ შორის, პრეზიდენტი, ვიცეპრეზიდენტი, აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი, 8 სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი და 4 სხვა წევრი.
აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებებში დასაქმებული იყო სწავლული მდივანი – 9, მათ შორის, მეცნიერებათა კანდიდატი – 8, კომისიების სწავლული მდივანი
_ 10.
აკადემიის პრეზიდიუმს ემსახურება ადმინისტრაციული აპარატი, სადაც 2019
წლის 1 იანვრისათვის ირიცხებოდა 90 თანამშრომელი, მათ შორის, მეცნიერებათა
დოქტორი – 2, მეცნიერებათა კანდიდატი (აკადემიური დოქტორი) – 16, ვადიანი ხელშეკრულებით აკადემიაში დასაქმებული იყო 21 თანამშრომელი.
2018 წელს აკადემიის თანამშრომელთა რიგებს გამოაკლდნენ თვალსაჩინო მეცნიერები – აკადემიკოსები მარიამ ლორთქიფანიძე, ირაკლი ჟორდანია, გურამ თევზაძე, მინდია სალუქვაძე, მიხეილ ხანანაშვილი და წევრ-კორესპონდენტი მარლენ
გორდეზიანი.
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ქართული ენციკლოპედიის ირ. აბაშიძის სახ. მთავარ სამეცნიერო რედაქციაში
მუშაობს 39 თანამშრომელი, მათ შორის, მეცნიერებათა დოქტორი – 1, მეცნიერებათა
კანდიდატი (აკადემიური დოქტორი) – 4, ვადიანი ხელშეკრულებით დასაქმებულია
8 თანამშრომელი.
აკად. გ. წერეთლის სახ. „ვეფხისტყაოსნის“ აკადემიური გამოცემისა და ქართული ენის თესაურუსის კომიტეტში („რუსთაველის კომიტეტი“) მუშაობს 16 თანამშრომელი, მათ შორის, მეცნიერებათა დოქტორი – 4, მეცნიერებათა კანდიდატი
(აკადემიური დოქტორი) – 2.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონულ სამეცნიერო ცენტრში მუშაობს 4 თანამშრომელი.
უცხოეთთან ურთიერთობის სამსახურმა უზრუნველყო აკადემიის პრეზიდენტის საერთაშორისო კონტაქტების, საზღვარგარეთის ქვეყნებში გამართულ კონფერენციებში, სამუშაო შეხვედრებში და სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობასთან
დაკავშირებული ორგანიზაციული საკითხები (იხ. გვ. 16), ასევე, აკადემიაში სხვადასხვა ქვეყნების ელჩებთან და სახელმწიფო დელეგაციებთან შეხვედრების ორგანიზაციული მხარეები.
სამსახურმა ხელი შეუწყო აკადემიის წევრებს ესარგებლათ უცხოეთის ქვეყნების მეცნიერებათა აკადემიებთან და სამეცნიერო ინსტიტუციებთან დადებული
ხელშეკრულებებით და დაემყარებინათ სამეცნიერო კონტაქტები უცხოელ კოლეგებთან, ეწარმოებინათ ერთობლივი კვლევები, გამოეცათ წიგნები, მონაწილეობა
მიეღოთ საერთაშორისო კონფერენციებსა და სიმპოზიუმებში, წაეკითხათ ლექციები,
ასევე, უცხოელ მეცნიერებს აკადემიაში წაეკითხათ ლექციები, მოეწყოთ პრეზენტაციები და სხვა (იხ. აქვე, განყოფილებების ანგარიშები).
სამსახურმა აქტიური მონაწილეობა მიიღო შემდეგი ორმხრივი თანამშრომლობის მემორანდუმებისა და შეთანხმების გაფორმების საორგანიზაციო საქმიანობაში:
_ ჩინეთის ახალგაზრდა მეცნიერების მუშაობაზე ქ. იანტაის ეროვნული მაღალი ტექნოლოგიების ინდუსტრიული განვითარების ზონასთან;
_ შანდუნის მეცნიერებათა აკადემიასთან ადგილობრივი ბიორესურსების განვითარებისა და გადამუშავების ჩინეთ-საქართველოს ერთობლივი ლაბორატორიის
შექმნის შესახებ (CGUNB);
_ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობასთან „საგანმანათლებლო
და საინფორმაციო თანამშრომლობა“;
_ კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემიასთან;
_ შპს „ლუგელასთან“.
საანგარიშო წელს სამსახური მონაწილეობდა მე-2 საერთაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესის ორგანიზაციული საკითხების მოგვარებაში.
უცხოეთთან ურთიერთობის სამსახური სისტემატურად აწვდიდა აკადემიის
წევრებს მიღებულ ინფორმაციას საერთაშორისო პროექტებზე, გრანტებსა და სახელობით პრემიებზე. აღნიშნული ინფორმაცია თავსდებოდა აკადემიის ვებგვერდზე.
სამსახური დროულად ახდენდა რეაგირებას ადგილობრივი უწყებებიდან თუ უცხო
ქვეყნებიდან მიღებულ დოკუმენტაციაზე, აწარმოებდა საქმიან მიმოწერას საზღვარგარეთის ქვეყნების მეცნიერებათა აკადემიებთან, უნივერსიტეტებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. ასე მაგალითად, აზიის მეცნიერებათა აკადემიების და
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საზოგადოების ასოციაციას (AASSA) მიეწოდა სრული ინფორმაცია 2 ქართველ მეცნიერ ქალზე (ლიანა მელიქიშვილი, ია ფიფია), რომლებიც შეყვანილ იქნენ ავსტრალიის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოქვეყნებულ აზიის ქვეყნებიდან გამორჩეული მეცნიერი ქალების პროფილებში. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ აკად. თინათინ
სადუნიშვილი მიღებულ იქნა AASSA-ს სპეციალური კომიტეტის _ ქალები მეცნიერებასა და ინჟინერიაში (WISE) წევრად.
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის არქივში 2017 წლისათვის დაცული იყო 122508 შესანახი ერთეული. ამ ერთეულებს დაემატა ლევან სამხარაულის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროდან გადმოცემული კ. ზავრიევის
სახელობის სამშენებლო მექანიკისა და სეისმომედეგობის ინსტიტუტის სამეცნიეროკვლევითი სამუშაოს 2002-2004 წწ. ანგარიშები, მეცნიერ თანამშრომელთა პირადი
საქმეები და შენობა-ნაგებობების ექსპერტიზის დასკვნები. საერთო რაოდენობა 3700
შესანახი ერთეული. ექსპერტიზა ჩაუტარდა გ. წულუკიძის სახელობის სამთო მექანიკის ინსტიტუტის საარქივო დოკუმენტებს. მაკულატურაში გამოიყო ხანგრძლივად
შესანახი (75 წ.) რიგითი თანამშრომლების 203 პირადი საქმე. არქივში დაცული სამეცნიერო დოკუმენტებით ისარგებლა 41-მა მეცნიერმა და მკვლევარმა. წლის განმავლობაში არქივის საცავებიდან დროებითი სარგებლობისათვის გამოტანილია 702
საქმე. დაწესებულებებსა და კერძო პირებზე გაცემულია 77 ცნობა და საარქივო
ამონაწერი.
არქივის თანამშრომლებმა 2018 წლის 20-22 ოქტომბერს მონაწილეობა მიიღეს
სამეცნიერო კონფერენციაში „არქივმცოდნეობა, წყაროთმცოდნეობა _ ტენდენციები
და გამოწვევები“, რომელიც ჩატარდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნულ არქივში და წაკითხულ იქნა არქივის უფროსი სპეციალისტის ლია რუხაძის
მოხსენება თემაზე _ „ექვთიმე თაყაიშვილის როლი და დამსახურება კავკასიის ისტორიულ-არქეოლოგიური ინსტიტუტის დაარსებასა და მის შემდგომ საქმიანობაში“.
კომპიუტერულმა სამსახურმა აკადემიაში ჩატარებული რამდენიმე კონფერენციისათვის მოამზადა პლაკატები, ბუკლეტები, პროგრამები და შრომათა კრებულები.
სამსახურმა დაბეჭდა:
_ 2018 წელს ჩატარებული ღონისძიებების მოსაწვევები და ბუკლეტები;
_ უცხოელი წევრების არჩევის დიპლომები.
მოამზადა ელექტრონული ვერსიები და დაიბეჭდა აკადემიის კომისიებისა
და განყოფილებების მიერ წარმოდგენილი წიგნები და ბუკლეტები; მოამზადა
ჟურნალების _ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბისა და
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნეს ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიისა და ხელოვნების ისტორიის სერიის ელექტრონული ვერსიები,
შეძენილ იქნა კომპიუტერული ტექნიკა. სამსახურმა ტექნიკურად უზრუნველყო
ტენდერების დროული და გამართული ჩატარება. განახლდა კომპიუტერული ტექნიკის ნაწილი შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფით; უზრუნველყო რამდენიმე წიგნის პრეზენტაცია.
დროულად აღმოიფხვრებოდა კომპიუტერებთან დაკავშირებით არსებული
პრობლემები.
მომავალი წლისთვის დაიგეგმა შიდა ქსელის განახლება.
ვებგვერდზე განთავსდა ინფორმაცია ჩატარებული ღონისძიებების შესახებ,
სამსახურმა მონაწილეობა მიიღო ახალი ვებგვერდის მომზადებაში.
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საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური. 2018 წელს აკადემიისათვის დამტკიცებულმა ხარჯებმა სახელმწიფო ბიუჯეტით შეადგინა 3796.5 ათასი ლარი, ხოლო
საკუთარი შემოსავლებით (წიგნების რეალიზაციიდან, იჯარიდან) – 305 ათასი ლარი,
სულ ხარჯებმა - 4101,5 ლარი (დაწვრილებით იხ. ცხრილი).
ცხრილი

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის
2018 წლის ბიუჯეტი
დასახელება
ჯამური
ხარჯები

შრომის ანაზღაურება
1. თანამდებობრივი სარგო
2. წოდებრივი სარგო
3. პრემია
4. დანამატი

საქონელი და მომსახურება
1. შტატგარეშე მომუშავეთა
ანაზღაურება
2. მივლინება
3. ოფისის ხარჯები
_ საკანცელარიო, ქაღალდის,
სასტამბო და სხვა ანალოგიური
მასალების, მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენის და მოვლა
შენახვის ხარჯი
_ კავშირგაბმულობის ხარჯი
_ საფოსტო მომსახურების
ხარჯი
_ კომუნალური ხარჯი
4. წარმომადგენლობითი ხარჯები
5. რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
6. ტრანსპორტის, ტექნიკისა და
იარაღის ექსპლუატაციისა და
მოვლა-შენახვის ხარჯები
_ საწვავ/საპოხი მასალების
შეძენის ხარჯი
_ მიმდინარე რემონტის
ხარჯი

ხარჯები
სახელმწიფო
ბიუჯეტით
3796,5

ხარჯები საკუთარი შემოსავლებით
305

44101,5

1577

68

1645

1480
0
97
391,5

3
0
0
65
70,6

1483
0
0
162
462,1

154,5

8,4

162,9

25,6
148
11,3

3,7
28
10,7

29,3
176
22

26
9,4

1
1

27,20
10,4

58,4
3,6

0
1,5
0

58,4
1,5
3,6

10,5

19,8

30,3

0,00

18,5

18,5

4

3,2

7,2

სულ
ხარჯი
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_ ტრანსპორტის დაქირავების
(გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
7. სხვა დანარჩენი საქონელი და
მომსახურება
_ სესიების, კონფერენციების,
ყრილობების, სემინარების და სხვა
სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი
_ სხვა დანარჩენ საქონელსა
და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
1. სხვა სახელობითი სტიპენდიებისა და გრანტების ხარჯი
2. გადასახადები (გარდა საშემოსავლო და საქონლის ღირებულებაში აღრიცხული დღგ-ის)
3. მოსაკრებლები
4. სხვა დანარჩენი მიმდინარე
ხარჯი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
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3,3

0

3,3

48,5

9,7

58,2

36,2

0

36,2

12,3

9,7

22,0

0,00

4,2

4,2

0,00
1828
108,00

1,8
108,6
0

1,8
1936,6
108.00

0,00

100,6

100,6

0,00
1719

7,7
0

7,70
1719

0

51,6

51,6

