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September 2011 / ed. by G. Giorgadze ; manag. ed.: G. Akhalaia, N. Manjavidze. – Tb., 2011. 

– P. 51-55. 

 

2012 

 

45. უდიდესი ქართველი მეცნიერი – ილია ვეკუა // საპატრიარქოს უწყებანი. –

2012. – 3-9 მაისი. – N17 (630). – გვ. 3-4. – ჩანართი: ქართული უნივერსიტეტის 

გამოცემა, 3-9 მაისი, 2012 წელი. 

 

 

 

დაბადების წლისთავებიდაბადების წლისთავებიდაბადების წლისთავებიდაბადების წლისთავები    

Годовщины рождения Годовщины рождения Годовщины рождения Годовщины рождения     

    

დაბადების 80 წლისთავი 

80 лет со дня рождеия 

 

46. სმიშლიაევი, ვ.,  კეკოშვილი, მ. საქმის თავდავიწყებული სამსახური : [ი. 

ვეკუას ცხოვრებისა და მეცნიერული მოღვაწეობის შესახებ] // ფიზიკა მათემატიკა 

სკოლაში. –  1987. – N2. – გვ. 86-89. 

47. ჭუმბურიძე, ი. მეგობრის გახსენება // ექო. – 1987. – N2. – გვ. 10-11. 

48. Бицадзе, А. В. Илья Несторович Векуа / АН ГССР. – Тб. : Мецниереба, 1987. – 

62 с. + [9] л. ил., портр. – Библиогр. науч. тр. И.Н. Векуа: C. 48-59.  
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დაბადების 90 წლისთავი 

90 лет со дня рождеия 

 

49. ილია ვეკუა (1907-1997) : [აკადემიკოს ილია ნესტორის-ძე ვეკუას გახსენება] // 

შრომები / აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის სოხუმის ინსტიტუტი. – 1997. – ტ. 2. 

– გვ. 3-12 

50. მელაძე, ჰ. ნათელი კვალი // საქართველოს რესპუბლიკა. – 1997. – 19 ივნ. 

(N140). – 6 გვ. 

51. პატივს მიაგებენ მოწაფეები, უმცროსი კოლეგები : გიორგი ახვლედიანი 110 : 

ილია ვეკუა 90 // საქართველოს რესპუბლიკა. – 1997. – 22 აპრ. (N91). – 9 გვ. 

52. სირაძე, ზ. ილია ვეკუა : [ცხოვრებისა და სამეცნიერო შემოქმედების 

ძირითადი მომენტები] // მათემატიკა : სამეცნიერო-მეთოდიკური ჟურნალი. – 1998. – 

N1. – გვ. 89-98. 

53. შევარდნაძე, ე. ქართული მეცნიერების რაინდი // საქართველოს რესპუბლიკა. 

– 1997. – 21 ივნ. (N142). – 1, 2 გვ. 

54. ჯიქია, ბ. ქართული მეცნიერების რაინდი : [თბილისის სახელმწ. უნ-ტში 

საიუბილეო საღამოზე წარმოთქმული სიტყვა]. – ლიტერატურული საქართველო. – 

1997. – 28 აგვ.-5 სექტ. – გვ. 16.  

55. Георгадзе, З. В программе конференции – не только математика : О расшир. 

семинаре и науч.-творч. конференции, посвящ. памяти И. Векуа // Веч. Тбилиси. – 

1997. – 8-13 мая.  

56. Шеварднадзе, Э. Рыцарь грузинской науки // Свободная Грузия. – 1997. – 21 

июня. 

57. Эбаноидзе, Т. Илье Векуа посвящается : [Междунар. симпозиум по 

дифференциальным уравнениям и математ. физике в Тбилиси] // Веч. Тбилиси. – 1997. 

– 12-21 июня.  

 

დაბადების 100 წლისთავი 

100 лет со дня рождеия 

 

58. ბალავაძე, ბ. ილია ვეკუას რა რჩევა გაითვალისწინა გალაკტიონმა // 

თბილისის უნივერსიტეტი. –  2007. – 23 აპრ. (N12). – გვ. 6.  

59. გაბისკირია, ც. მან შეძლო დაემტკიცებინა, რომ მათემატიკა ლამაზია : 

ინტერვიუ // თბილისის უნივერსიტეტი. – 2007. – 23 აპრ. (N12). – გვ. 9. 

60. გამყრელიძე, თ. დიდი ქართველი მათემატიკოსი : აკადემიკოს ილია ვეკუას 

დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ საღამოზე წარმოთქმული სიტყვა  // 

საქართველოს რესპუბლიკა. – 2007. – 25 აპრ. (N78). – 3 გვ. 

61. გამყრელიძე, თ. ილია ვეკუამ მეცნიერთა თაობები აღზარდა // თბილისის 

უნივერსიტეტი. – 2007. – 23 აპრ. (N12). – გვ. 5. 

62. დევდარიანი, გ. "მათემატიკა არის სამეცნიერო შემოქმედებისა და ბუნების 

საიდუმლოებაში შეღწევის უმძლავრესი იარაღი" : ინტერვიუ // თბილისის 

უნივერსიტეტი. –  2007. – 23 აპრ.( N12). – გვ. 12. 

63. ებანოიძე, თ. დიდი შეშელეთელი [საქართველო მათემატიკურ მეცნიერებათა 

ფორუმის მოლოდინში] // საქართველოს რესპუბლიკა. – 2007. – 20 აპრ. (N70). – 12 გვ.  

64. ებანოიძე, თ. "ილიანა" – 2007 გრძელდება... : დაფასება [ქართველი მეცნიერის 

ილია ვეკუას დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი წერილების 
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გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით] // საქართველოს რესპუბლიკა. – 2007. – 30 მაისი. 

(N101). – 5 გვ.  

65. ებანოიძე, თ. კონიაკითაც უკვდავქმნილი // საქართველოს რესპუბლიკა. – 

2007. – 24 აპრ. (N72-77). – 2 გვ.  

66. ვახანია, ნ. ნოვოსიბირსკის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი რექტორი 

და აკადემქალაქის ერთ-ერთი პირველი მობინადრე // თბილისის უნივერსიტეტი. – 

2007. – 23 აპრ. (N12). – გვ. 8. 

67. ვეკუა, მ. ილია ვეკუა: მათემატიკას მასწავლიდნენ ანდრია რაზმაძე, ნიკო 

მუსხელიშვილი, არჩილ ხარაძე... მაგრამ ვაი, რომ მათი ნაუბრის ბაიბურში არ ვიყავი 

: ასე გავხდი მათემატიკოსი  // კვირის პალიტრა. – 2007. – 23-29 აპრ. (N17). – გვ. 13. 

68. ვეკუა, მ. ილია ვეკუას შვილიშვილობა დიდი პასუხისმგებლობაა // 

თბილისის უნივერსიტეტი. –  2007. – 23 აპრ. (N12). – გვ. 11-12. 

69. თავხელიძე, ა. ევროპის ბირთვულ კვლევათა ცენტრთან ქართველი 

მეცნიერების თანამშრომლობის პერსპექტივები ჯერ კიდევ ილია ვეკუას 

რექტორობის დროს გამოიკვეთა // თბილისის უნივერსიტეტი. –  2007. – 23 აპრ. (N12). 

– გვ. 5. 

70. ილია ვეკუას ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ძირითადი თარიღები // 

თბილისის უნივერსიტეტი. – 2007. – 23 აპრ. (N12). – გვ. 2-3.  

71. ლომინაძე, ჯ. ურთიერთობაში თბილი იყო, მაგრამ ძალიან მომთხოვნი // 

თბილისის უნივერსიტეტი. –  2007. – 23 აპრ. (N12). – გვ. 8. 

72. მგალობლიშვილი, ლ. სამი დიდი პრეზიდენტი : 2. ილია ვეკუა – 

გამოჩენილი მეცნიერი და მამულიშვილი // საქართველოს რესპუბლიკა. – 2007. – 18 

აპრ. (N68). – 9 გვ. 

73. მეუნარგია, თ. გაჩნდა და დამკვიდრდა გამონათქვამები: "ვეკუას 

ინტეგრალური წარმოდგენები", "ვეკუას გარსთა თეორია", "ვეკუას განზოგადებული 

ფუნქციები"... // თბილისის უნივერსიტეტი. – 2007. – 23 აპრ. (N12). – გვ. 4. 

74. მეცნიერება გრძელია, სიცოცხლე – მოკლე : [მომზადდა ე. ობოლაშვილის 

წიგნის "აკადემიკოსი ილია ვეკუა"  მიხედვით, თბ. 1982 წ.] // თბილისის 

უნივერსიტეტი. – 2007. – 23 აპრ. (N12). – გვ. 3.   

75. ოკუჯავა, ვ.  ილია ვეკუა არა მხოლოდ მათემატიკაში, არამედ სხვა 

დარგებშიც ხედავდა მეცნიერების განვითარების პერსპექტივებს // თბილისის 

უნივერსიტეტი. –  2007. – 23 აპრ. (N12). – გვ. 7 

76. სირაძე, ვ. მისი სიტყვა – საქმიანი იყო და საქმე – სიტყვიანი // თბილისის 

უნივერსიტეტი. – 2007. – 23 აპრ. (N12). – გვ. 9. 

77. შარიქაძე, ჯ.  სიკვდილის წინ მან შექმნა უნიკალური ნაშრომი, რომლის 

ქართულად თარგმნა მხოლოდ ახლა მოხერხდა // თბილისის უნივერსიტეტი. – 2007. 

– 23 აპრ. (N12). – გვ. 7. 

78. შეყილაძე, გ. რა დააბარა ჩილეს პრეზიდენტმა ილია ვეკუას ქართველი 

ხალხისათვის გადასაცემად [ი. ვეკუას ინტერვიუს ამონარიდი გაზეთდან „თბილისის 

უნივერსიტეტი“, 1966 წ. 26 ნოემბ.] // თბილისის უნივერსიტეტი. – 2007. – 23 აპრ. 

(N12). – გვ. 9. : სურ.  

79. ჩილაჩავა, თ. გრძელი იყო გზა შეშელეთიდან მთაწმინდამდე... 

აფხაზეთელობა – ვეკუას მშობლიური კუთხის შვილობა ბევრს ეხმარებოდა // 

თბილისის უნივერსიტეტი. –  2007. – 23 აპრ. (N12). – გვ. 10. 
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80. ჭუბაბრია, გ. კადრს მიღმა დარჩენილი ამოუცნობი ილია ვეკუა და 

კინოდოკუმენტალისტის ემოციები : ინტერვიუ // თბილისის უნივერსიტეტი. – 2007. 

– 23 აპრ. (N12). – გვ. 10. 

81. ხუბუა, გ. ილია ვეკუა – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

გამორჩეული რექტორი // თბილისის უნივერსიტეტი. – 2007. – 23 აპრ. (N12). – გვ. 1. 

82. ხარატიშვილი, გ. არ ველოდი ასეთი რანგის დავალებას // თბილისის 

უნივერსიტეტი. – 2007. – 23 აპრ. (N12). – გვ. 6. 

83. ჯაიანი, გ. სტუდენტებთან მუშაობისას ილია ვეკუა სხვას დროს არ 

დაუთმობდა // თბილისის უნივერსიტეტი. – 2007. – 23 აპრ. (N12). – გვ. 3 
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სახელთა საძიებელისახელთა საძიებელისახელთა საძიებელისახელთა საძიებელი    

            УказатеУказатеУказатеУказательльльль    именименименимен    

    

    

 

ანუაშვილი, ე.   18 

ახვლედიანი, გ. (მასზე)   51 

ბალავაძე, ბ.   58 

ბერულავა, ხ.   24 

გაბისკირია, ც.   59 

გამყრელიძე, თ.   60, 61 

გორდეზიანი, დ.   33 

დევდარიანი, გ.   62 

დურგლიშვილი, ბ.   14 

ებანოიძე, თ.   7, 15, 23, 63, 64, 65 

ვახანია, ნ.   66 

ვეკუა, მ.   67, 68 

თავხელიძე, ა.   69 

თავხელიძე, ა. (მასზე)   23 

თავხელიძე, ი.   39 

თამარაშვილი, თ.   40 

კეკოშვილი, მ.   46 

კვარაცხელია, გ. (რედ)   6 

კორსანტია, ნ.   41 

ლომინაძე, ჯ.   71 

მანჯავიძე, გ.  (რედ.)   2 

მგალობლიშვილი, ლ.   (მასზე)   23 

მგალობლიშვილი, ლ.   34, 42, 72 

მელაძე, ჰ.   33, 50 

მეტრეველი, რ. (რედ.)   34 

მეუნარგია, თ.   73 

მუსხელიშვილი, ნ. (მასზე)   2, 6, 23, 67 

ნადარაია, ნ.   38 

ნათიშვილი, ო. (რედ.)   42 

ობოლაშვილი, ე.   25, 26 

ობოლაშვილი, ე (მასზე)   74 

ობოლაძე, ნ.   35 

ოკუჯავა, ვ.   75 

პატარაია, ე.   43 

ჟორდანია, ო. (რედ.)   16 

რაზმაძე, ა. (მასზე)   67 

სირაძე, ვ.   76 

სირაძე, ზ.   52 

სმიშლიაევი, ვ.   46 

ტაბიძე, გ. (მასზე)   58 

ტორაძე, მ.   39 

ყულოშვილი, ნ.   26 

შარიქაძე, ჯ.   36, 77 

შევარდნაძე, ე.   53 

შეყილაძე, გ.   78 

ჩილაჩავა, თ.   79 

ჭუბაბრია, გ.   80 

ჭუმბურიძე, ი.   12, 47 

ხარატიშვილი, გ.   82 

ხარაძე, ა. (მასზე)   67 

ხარაძე, ე. (მასზე)   23 

ხარებავა, რ.   19 

ხაჭაპურიძე, გ.   31 

ხუბუა, გ.   81 

ჯაიანი, გ.   82 

ჯიქია, ბ.   54 

 

 

Бицадзе, А. В.   48 

Бурчуладзе, Р.  (Ред.)  37 

Васадзе, А.   13 

Вашакидзе, Т.   10 
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