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რე დაქ ტო რი სა გან

აკა დე მი უ რი საბ ჭოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბით ბა თუ მის შო თა რუს თა ვე ლის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი
ტეტ ში 20112012 სას წავ ლო წლი დან „ა კა დე მი უ რი წე რა” 3 კრე დი ტის მო ცუ ლო ბით შე მო ღე ბუ
ლია სა ვალ დე ბუ ლო საგ ნად. შე სა ბა მი სად, იგი ის წავ ლე ბა  უნი ვერ სი ტეტ ში მოქ მე დი ყვე ლა სა
ბა კა ლავ რო სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მის პირ ველ კურ სზე. და მუ შავ და სი ლა ბუ სი, გა მო იკ ვე თა 
საგ ნის სწავ ლე ბის ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი.

პირ ველ ეტ აპ ზე გაჩ ნდა გარ კვე უ ლი სიძ ნე ლე ე ბი, რო მელ თა დაძ ლე ვაც აუ ცი ლე ბე ლი იყო 
„ა კა დე მი უ რი წე რის” წარ მა ტე ბით სწავ ლე ბი სათ ვის. გა ით ვა ლის წი ნეს რა შექ მნი ლი მდგო მა რე
ო ბა, ქარ თუ ლი ფი ლო ლო გი ის დე პარ ტა მენ ტის თა ნამ შრომ ლებ მა გა დაწყ ვი ტეს, შე ედ გი ნათ სა
ხელ მძღვა ნე ლო, რო მელ შიც თან მიმ დევ რუ ლად იქ ნე ბო და გან ხი ლუ ლი  სი ლა ბუ სით გათ ვა ლის
წი ნე ბუ ლი ყვე ლა სა კითხ ი; თან და თან იკ ვე თე ბო და სა ჭირ ბო რო ტო სა კითხე ბი და მა თი სწავ ლე
ბის უკ ეთ ესი სტრა ტე გი ები, რის გა მოც სა ჭი რო ხდე ბო და წიგ ნის გა და მუ შა ვე ბა. ბა თუ მის შო თა 
რუს თა ვე ლის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის აკ ად ემი ური საბ ჭოს 2013 წლის 31 ივ ლი სის №79ე 
დად გე ნი ლე ბით აკ ად ემი ური წე რის წიგ ნი სა ხელ მძღვა ნე ლო დაა აღი არ ებ ული. ამ ჯე რად წიგ ნი  
მეხუთედ  გა და მუ შავ და. 

 სა ხელ მძღვა ნე ლო ში მა სა ლა სა ინ ტე რე სო დაა და ლა გე ბუ ლი: ყო ველ სა კითხს ახ ლავს სა ვარ ჯი
შო ე ბი, ცოდ ნის შე სა მოწ მე ბე ლი კითხ ვე ბი და ტეს ტე ბი. ამ ტი პის ნაშ რო მი სთ ვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
სი ახ ლეა სა მახ სოვ როს სა ხით “ქარ თუ ლი ენ ის პრაქ ტი კუ ლი კურ სის” ზო გი ერ თი აუ ცი ლე ბე ლი 
სა კითხ ის შე ტა ნა, რო მელ თა ცოდ ნის გა რე შე, ვფიქ რობთ, წარ მო უდ გე ნე ლია “ა კა დე მი უ რი წე რის” 
წარ მა ტე ბუ ლი სწავ ლე ბა. ასე თე ბი ა: “არ სე ბი თი, ზედ სარ თა ვი, რიცხვი თი სა ხე ლე ბის, ნაც ვალ სა
ხე ლის, ზმნის, ზმნი ზე დის მარ თლწე რა”, “პუნ ქტუ ა ცი ა”, “პა რო ნი მია”, “უცხო სიტყ ვა თა გად მო
ცე მის წე სე ბი ქარ თულ ში,” “პირ და პი რი და ირი ბი ნათ ქვა მის მარ თლწე რა” და სხვა. 

სა ხელ მძღვა ნე ლო, ვფიქ რობთ, კარგ სამ სა ხურს გა უ წევს რო გორც “ა კა დე მი უ რი წე რის”  შემ
სწავ ლელ სტუ დენ ტებს, ასე ვე  მას წავ ლებ ლებ საც.

წიგ ნი, ბუ ნებ რი ვი ა,  ვერ იქ ნე ბა დაზღ ვე უ ლი შეც დო მე ბი სა გან. ყვე ლა საქ მი ან შე ნიშ ვნას ავ
ტო რე ბი მად ლი ე რე ბით მი ი ღე ბენ და გა ით ვა ლის წი ნე ბენ მო მდევ ნო გა მო ცე მებ ში.

პრო ფე სო რი მა მია ფა ღა ვა
22 ივ ლი სი,  2016 წე ლი
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შე სა ვა ლი
HUYHK

1. Qქარ თუ ლი ენა - ქარ თველ თა სა ერ თო ერ ოვ ნუ ლი ენა. ქართული არის ქართველი ერის 
(ქარ თვე ლე ბის, სვანების, მეგრელ-ჭანების) ერთიანი, საერთოეროვნულიენა. იგი ქართველურ 
ტომთა სასაუბრო ენაცაა და სამწერლობოც. სამწერლობო ენას სალიტერატურო ენასაც უწოდე-
ბენ.ამ ენაზე იწერება სახელმძღვანელოები, სამეცნიერო ნაშრომები, მხატვრული ლიტერატუ-
რა, გამოდის ჟურნალ-გაზეთები... ქართულად ისწავლება საგნები საქართველოსყვე ლა ტიპისა 
და საფეხურის სკოლასათუ უმაღლეს სასწავლებელში... ამ ენაზე მიმდინარეობს საქმისწარ-
მოება სახელმწიფო დაწესებულებებში.ერთი სიტყვით, ქართულისაქართველოს სახელმწიფო 
ენაა.Mმის უფლებებს განსაზღვრავს საქართველოს კონსტიტუცია.

ქართული ერთ-ერთი უძველესი, უმდიდრესი და მაღალგანვითარებული ენათაგანია.მას 
სულ მცირე 1500 წლის ისტორია აქვს. ქართულ ენაზე ძველთაგანვე შექმნილა მდიდარი სა-
სულიერო, მხატვრული, ფილოსოფიური და სხვა სახის ლიტერატურა.

ქართული სამწერლობო ენა მშობლიურია სხვა ქართველური ტომებისთვისაც. ქართველუ-
რი ტომები უხსოვარი დროიდან კომპაქტურად სახლობდნენ ერთ საერთო მიწა-წყალზე, სა-
იდანაც იწყება მათი ერთობის შეგნება, რაც ენობრივი ერთიანობითაც იყო განპირობებული 
(შ. ძიძიგური).       

ქართული ენის მიმართ ქართველმა კაცმა იმითაც გამოხატა თავისი დამოკიდებულება, 
რომ მას დე და ენა უწოდა.Eე ნის დაკავშირება დედის ცნებასთან ერის ცხოვრებაში მისი რო-
ლის მანიშნებელიცაა. 

ქართულ ენას, როგორც ძვირფას ეროვნულ საუნჯეს, ხოტბა-დიდებას ძველთაგანვეასხამ-
დნენ. ერთ-ერთი ასეთი თვალსაჩინო ძეგლია,,ქე ბაჲ და დი დე ბაჲ ქარ თუ ლი სა ენი სა ჲ“. 

ჩვენი ერის ღირსეული შვილები ყოველთვის სათანადოდაფასებდნენ მშობლიურ ენას. ვინც 
მშობლიურ ენას არ აფასებს, პატივს არ სცემს, აკნინებს  მის მნიშვნელობას და უპირატესობას 
უცხოურ ენებს ანიჭებს, იგი ფეხქვეშ თელავს თავისი ხალხის უძვირფასეს საუნჯეს, ღალა-
ტობს თავის ქვეყანას. ,,მტე რო ბა ენ ის არს მტრო ბა ქვეყ ნი ს,“ _ ბრძანებდა დიდი ილია. ,,ე რის 
ცხოვ რე ბა, მის ის ტო რია და ცულ არს ენ ით... რა ენა წახ დეს, ერ იც და ე ცეს, წა ეცხ ოს ჩირ ქი 
ტა ძარ სა წმი და ს,“ _ გვმოძღვრავდა მანამდე გრიგოლ ორბელიანი.

,,დე და ე ნა არ ის ერ ოვ ნუ ლი ძა ლა, მთა ვა რი ბურ ჯი ერ ოვ ნე ბი სა,“ _ აცხადებდა იაკობ გო-
გებაშვილი.

ცნობილი მეცნიერი, პოლიგლოტი, აკადემიკოსი ნიკო მარიასეაფასებდა ქართული ენის 
შესაძლებლობებს: ,,ქარ თუ ლი ენ ით ყვე ლა ფე რი გა მო ით ქმე ბა, რაც დე და მი წა ზე შე იძ ლე ბა გა-
მო ით ქვას რა გინდ რა ენი თ“. ქართული ენა არის,,მსოფ ლი ო ში ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე გან ვი თა-
რე ბუ ლი ცოცხ ა ლი სამ წერ ლო ბო ენა. “

,,ქარ თულ ენა ში ასა ხუ ლი ა ... მი სი შემ ქმნე ლი და მა ტა რე ბე ლი ხალ ხის წარ სუ ლი, აწ მყო და 
მო მა ვა ლი, მი სი ზნე ობ რი ვი და გო ნებ რი ვი ცხოვ რე ბა, “ _მიუთითებდა აკადემიკოსი ვარლამ 
თოფურია. 

ილია ჭავჭავაძის სიტყვებითვე დავასრულებთ:,,ქარ თვე ლე ბი სათ ვის ,,დე და“ მარ ტო მშო ბე-
ლი არ არ ის. ქარ თვე ლი ღვიძლ ენა საც ,,დე და ენა ს“ ეძა ხის, უფ როს ქა ლაქს  _ ,,დე და ქა ლაქ ს“, 
მკვიდ რს და ბოძს სახ ლი სას    _ ,,დე და ბოძ ს, უდი დეს სა და უმ აგ რეს ბურ ჯს  _ ,,დე და ბურ ჯს“, 
სამ თავ რო აზ რს _ ,,დე და აზ რს“, გუთ ნის გამ გე ბელ მა მა კაც საც კი _ ,,გუთ ნის დე დას“.

მოყვანილი ამონარიდები გვიჩვენებს, თუ რა დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ ქართვე-
ლი მოღვაწეები მშობლიურ ენას, დე და ენ ას. ქართული ენის შესაძლებლობების წვდომა, მისი 
ღრმად დაუფლება ქართველი კაცის ღირსებაა, გაფრთხილება და მოვლა კი_ უპირველესი 
მოვალეობა.

2. ქარ თუ ლი ენ ის კულ ტუ რულ -ის ტო რი უ ლი მნიშ ვნე ლო ბა. ქართული ენის კულტურულ-
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-ისტორიული მნიშვნელობა უაღრესად დიდია. მასში დაუნჯებულია ქართველი ხალხის ის-
ტორია, მისი მდიდარი წარსული, საუკუნეთა განმავლობაში შემუშავებული ტრადიციებისა 
და ეროვნული ფსიქოლოგიის ნიშანდობლივი თვისებები.

ქართულმა ენამ განვითარების მეტად გრძელი და საინტერესო გზა განვლო, ხელი შეუწყო 
ქართველ ტომთა ერთიანი ეროვნული მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბებას.Mმას დიდი ხნის 
განმავლობაშიგადაშენებით ემუქრებოდნენ დიდი იმპერიების ენები, მაგრამდევნისადაშე-
ვიწროებისმიუხედავად,ძირეულადარ შეცვლილა მისი გრამატიკული წყობა და ძირითადი 
ლექსიკური ფონდი.

ქართული ენა ყველა ქართველური ტომის მშობლიური ენაა, რომელ ენაზეც არ უნდა ლა-
პარაკობდნენ ისინი შინ. საუკუნეთა განმავლობაში ქართველი კაცის აზროვნებაში ცნება ,,ქარ
თუ ლი“ ერ თი ა ნი სა ერ თო ნიშ ნის _ ერ ოვ ნუ ლი მთლი ა ნო ბი სა და კონ სო ლი და ცი ის ყვე ლა ზე 
მძლავ რი ია რა ღი იყო. საერთო სამწერლობო ენამ კი უდიდესი როლი შეასრულა ქართველი 
ერის ერთიანობის შენარჩუნებასა და ქართული სახელმწიფოებრიობის განმტკიცებაში. საერთო 
სალიტერატურო ენის საფუძველზე წარმოიქმნა ნაციონალური კულტურა. საერთოეროვნული 
კულტურის შექმნას დიდად შეუწყო ხელი ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხ-
ადებამაც. შემთხვევითი არ არის, რომ IX_X საუკუნეებში სი ნას მთაზე გადახვეწილი ქარ-
თველი ბერები ლოცულობდნენ,,ყო ველ თა ქრისტიანეთა და უფროჲს ყოველთასა, ყოველთა 
ქართველთათვის“... 

ერთიანობისკენ სწრაფვა მომდევნო საუკუნეებშიც იგრძნობა. ვახუშტი ბატონიშვილი წერს: 
,,თუ ჰკითხ ავთ ვინ მე ქარ თლელს, იმე რელს, მეს ხს, ჰერ -კა ხელს,,,რა სჯუ ლი ხა რო, მოგვიგებს: 
_,,ქარ თვე ლი “. Mთუმათ ჰკითხავთ,,,რა ენა და დამ წერ ლო ბა იცი ო,“მოგიგებს მყის: _ ,,ქარ
თუ ლი“ და არ იტყვის არცა სჯულსა, ენასა და წიგნსა იბ ერ თა სა ან მეს ხთა, ან ჰერ -კახ თა სა, 
არამედ ,,ქარ თულ სა “. M

ძველთაგანვე ქართველებს მჭიდრო კულტურული ურთიერთობა ჰქონდათ ბერძნებთან, 
ბიზანტიელებთან, სპარსელებთან, სომხებთან, სირიელებთან...მრავალი ლიტერატურული თუ 
სხვა ხასიათის ძეგლი უთარგმნიათ ქართველ მოღვაწეებს ბერ ძნუ ლი დან, სპარ სუ ლი დან, ძვე-
ლი სომ ხუ რი დან, სი რი უ ლი დან, ლა თი ნუ რი დან... აღვნიშნავთ, რომ ზო გი ერ თი ძეგ ლის დე-
და ნი და კარ გუ ლა და ოდ ენ ქარ თულ თარ გმა ნებ ში შე მო ნა ხუ ლა ის.                                                                                                          

ადრეფეოდალურ ხანაში საქართველოსა (გე ლა თი, შატ ბერ დი...) და მის ფარგლებს გარეთ 

(ი ე რუ სა ლიმ ში, სი ნას მთა ზე, ათო ნის მო ნას ტერ ში, პეტ რი წონ ში...) დაარსდა სამწიგნობრო კე-
რები, სადაც ქართველი მოღვაწეები წმინდა წიგნებსსხვადასხვა ენიდან რუდუნებითთარ-
გმნიდნენ, ყალიბდებოდა ძველი და ახალი აღთქმის რედაქციები,იწერებოდა ორიგინალური 
სასულიერო, ისტორიული, ლიტერატურული, ფილოსოფიური ხასიათის თხზულებები. ამ კე-
რებში შექმნილი არაერთი ორიგინალური თუ თარგმნილი ძეგლი ქართული მწერლობისა და, 
ზოგადად კულტურის, უძვირფასესი განძია.

ქართული ენის სტრუქტურით, მისი ბუნებითა და ისტორიით დაინტერესდნენ უცხოელი 
სწავლულებიც.Eევრო პულ ენებზე მრავალი ნაშრომია გამოქვეყნებული ქართული ენის გრამა-
ტიკის, ლექსიკისა და ისტორიის შესახებ.

1629 წელს რომში, ლათინურ ენაზე დაისტამბა სტე ფა ნე პა ო ლი ნი სა და ნი კი ფო რე ირ ბა ხის 
(ი რუ ბა ქის ძე) ,,ქარ თულ ი ტა ლი უ რი ლექ სი კო ნი.“  1643 წელს კი ლათინურ ენაზევე დაიბეჭდა 
ერ იხ მა რია მა ჯოს ,,ქარ თუ ლი ენ ის გრა მა ტი კა“ ; ესაა ქართული ენის გრამატიკის შექმნის პირ-
ველი ცდა. 1834 წელს პარიზში გამოქვეყნდა მა რი ბრო სეს ,,ქარ თუ ლი ენ ის გრა მა ტი კა,“ 1837 
წელს კი_ ,,ე ლე მენ ტი ქარ თუ ლი ენი სა.“ 

ქართული ენის სტრუქტურას მნიშვნელოვანი შრომები მიუძღვნა ავსტრიელმა მეცნიერმა 
ჰუ გო შუ ხარ დტმა. აღსანიშნავია მისი წვლილი ხან მე ტი ლექ ცი ო ნა რის შესწავლაში. 1928 წელს 
დაიბეჭდა ბერლინის უნივერსიტეტის პროფესორის, რ. მე კე ლა ი ნის ქარ თულ-გერ მა ნუ ლი, 1937 
წელს კი _ გერ მა ნულ -ქარ თუ ლი ლექსიკონები. 1930 წელს ლაიფციგში გამოვიდა პროფ. გეორგ 
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დე ე ტერ სის კაპიტალური შრომა ქარ თვე ლუ რი ენე ბის ზმნის შესახებ, 1962 წელს კი დაისტამბა 
პროფ. კ. შმიდ ტის ,,ქარ თვე ლურ ენა თა შე და რე ბი თი ლექ სი კო ნი“(მე ო რე შევსებული გამოცემა
_1998 წ.), 1964 წელს გამოვიდა პროფ. გი ორ გი კლი მო ვის ,,ქარ თვე ლურ ენა თა ეტი მო ლო გი უ რი 
ლექ სი კო ნი“ (რუ სულ ენაზე).Eეს იყო ქართველურ ენათა ეტიმოლოგიური ლექსიკონის შედ-
გენის პირველი ცდა. 1936 წელს ფრანგულ ენაზე დაიბეჭდა ნორვეგიელი პროფესორის, ჰანს 
ფოგ ტის, ,,ქარ თუ ლი ენ ის გრა მა ტი კა“... საზღვარგარეთკიდევ მრავალი შრომა დაიბეჭდაქარ-
თული და ქართველური ენების სტრუქტურისა და ისტორიის შესახებ.Yყვე ლა მათგანზე საუ-
ბარი, ბუნებრივია, აქ შეუძლებელია.აღვნიშნავთ მხოლოდ, რომ დღესდღეობით საქართველოს 
გარეთ ქართველოლოგიური კვლევა მიმდინარეობს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, კერძოდ: 
გერ მა ნი ა ში, პო ლო ნეთ ში, ინ გლის ში, საფ რან გეთ ში, შვე ი ცა რი ა ში, რუ სეთ ში, აშ შ-ში და ა.შ.Aამ 
დაინტერესების მიზეზი ისიცაა, რომ ქართული ენისა და, საერთოდ, საქართველოს ისტორიის 
საფუძვლიანი შესწავლის გარეშე შეუძლებელია თანამედროვე ცივილიზაციის ფესვების ძიება.   

3. ქარ თუ ლი დამ წერ ლო ბის წარ მო შო ბის სა კითხ ი. ქართული დამწერლობის წარმოშობის 
პრობლემა თანამედროვე გრამატოლოგიის აქტუალური პრობლემაა. ამ საკითხთან დაკავშირე-
ბით არსებობს ურთიერთგამომრიცხავი მოსაზრებები:

1. XI სა უ კუ ნის ქართველი მემატიანე ლე ონ ტი მრო ვე ლი წერს: ,,და ესე ფარნავაზ იყო პირ-
ველი მეფე ქართლსა შინა ქართლოსისა ნათესავთაგანი. Aა მან განავრცო ენა ქართული, და 
არღარა იზრახებოდა სხუა ენა ქართლსა შინა თჳნიერ ქართულისა და ამან შექმნა მწიგნობ-
რობაჲ ქართული.“  

2. V სა უ კუ ნის სომეხი ისტორიკოსის_კო რი უ ნის თხზულებაში ,,ცხოვ რე ბა მეს როპ მაშ ტო-
ცი სა“ დაცულია ცნობა, რომ მესროპ მაშტოცმა შექმნა სომ ხუ რი დამ წერ ლო ბა, შემდეგ კი_
ქარ თუ ლი და ალ ბა ნუ რი.   

3. ქართულიტრადიციული ცნობის მიხედვით, ფარნავაზ მეფემდეც გვქონია დამწერლობა, 
რომელიც ქართველ ქურუმებს შეუდგენიათ ებრაულ და ქალდეურ დამწერლობათა საფუძ-
ველზე:,,ა რა უწიგნონი იყვნენ ქართველნი ჟამთა შინა ფარნავაზამდე...წერილნი მათნი არს 
წერილნი ხუცურნი...(ცნობა თ. ბაგრატიონს ამოუწერია ანტონ II  კათალიკოსის კუთვნილი 
წიგნიდან ,,მა ტი ა ნე შემეცნებათა“ და შეუტანია თავის შრომაში).

ამ ცნობების საფუძველზე მეცნიერებაში შემუშავდა ქართული ანბანის შექმნის რამდენიმე 
თეორია.    

პირველი მკვლევარი, რომელმაც სარწმუნოდ მიიჩნია ქართული ანბანის შექმნის სომხური 
ვერსია, იყო აკად. კ. კეკელიძე.Mმი სი აზრით, ქართული ანბანი შექმნილი უნდა იყოს ქრის ტი ა-
ნულ ხა ნა ში ბერძნულ და სომხურ დამწერლობათა საფუძველზე მეს როპ მაშ ტო ცის მონაწილე-
ობით.Aამ თეორიის უსა ფუძ ვლო ბა ში პირველად ეჭვი შეიტანა აკად. ივ. ჯავახიშვილმა. მან სა-
განგებოდ შეისწავლა კორიუნის თხზულება და დაასაბუთა, რომ მეს როპ მაშ ტო ცის მი ერ ქარ თუ-
ლი ან ბა ნის შექ მნის ვერ სია მას ში მოგ ვი ა ნე ბი თაა  ჩა მა ტე ბუ ლი სხვა მელ ნით, კერ ძოდ, იგი VI 
სა უ კუ ნის დამ ლე ვის ჩა ნარ თი ა. ამას ადასტურებს V საუკუნის სომეხი ისტორიკოსის, ლა ზა რი 
პარ ფე ცის შრომაც, რომელშიც იგი მეს როპ მაშ ტოცს მი იჩ ნევს ოდ ენ სომ ხუ რი ან ბა ნის შემ ქმნე-
ლად. ა სე ვე,  სხვა სომეხი ისტორიკოსების _ ფავ სტოს ბუ ზან დი სა (V ს.) და მხი თარ აი რივ ანე ლის 
ნაშრომებშიცმეს როპ მაშ ტო ცი არსად არაა მი თი თე ბუ ლი ქარ თუ ლი დამ წერ ლო ბის შემ ქმნე ლად.
პირიქით, მხითარაირივანელი ქართული დამწერლობის შემქმნელად ფარნავაზ მეფესასახე-
ლებს.                                                                                                                                           

ივ. ჯავახიშვილის თვალსაზრისი კიდევ უფრო სარწმუნო გახდა მომდევნო კვლევა-ძიებით. 
კერძოდ, პროფ. ალ. აბ და ლა ძემ გამოიკვლია, რომ კორიუნის შრომაში მესროპ მაშტოცის მი-
ერ ქართული ანბანის შექმნის ცნობაჩამატებულია.სახელდობრ: 428 წელს სომხეთის სამეფო 
გაუქმდა. სომხეთის კათალიკოს სა ჰა კი სა და მეს როპ მაშ ტო ცის მეთაურობით დაიწყო დიდი 
მოძრაობა სომხეთის სახელმწიფოს აღსადგენად. კო რი უ ნის ცნობით, მაშ ტოც მა ამ მიზნით 

იმოგზაურა დასავლეთ სომხეთში, იგიეახლა ქართლის მეფესაც. სომეხი მემატიანეების შრო-
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მებში ისიცაა აღნიშნული, რომ მაშტოცს ორჯერ უმოგზაურია ქართლსა და ალბანეთში. იგი 
სომხურ წერა-კითხვას ასწავლიდა ქართლის სოფლებში,სადაცსომხებიცხოვრობდნენ. ალბათ, 
ამის გამო ტენდენციურად განწყობილმა წრეებმა შექმნეს ლეგენდა მესროპის მიერ ქართული 
და ალბანური დამწერლობების შექმნის შესახებ. ეს უნდა მომხდარიყო დაახლოებით VII სა-
უ კუ ნის დასაწყისში, როცა ერ თმა ნეთს და უ პი რის პირ და ქარ თუ ლი და სომ ხუ რი ეკ ლე სი ე ბი.

მაშტოცის მიერ ქართული ანბანის შექმნის ვერსიის უსაფუძვლობა დაასაბუთეს ასევე სხვა 
ქართველმა მეცნიერებმაც: რა მაზ პა ტა რი ძემ, ზუ რაბ სარ ჯვე ლა ძემ და სხვ. ცნობილი გახდა 
ის ფაქტიც, რომ მეს როპს ქარ თუ ლი და ალ ბა ნუ რი არ სცოდ ნი ა. გა ირ კვა ისიც, რომ თვით 

სომ ხუ რი ან ბა ნის შემ ქმნე ლი სი რი უ ლი და ბერ ძნუ ლი დამ წერ ლო ბე ბის გარ და იც ნობ და და 
იყე ნებ და ქარ თულ საც.

მიუხედავად ყოველივე ამისა, დღეისათვის ქართული ანბანის შექმნის სომხურ ვერსიას 
იზიარებს ბევრი სომეხი და უცხოელი მკვლევარი. 

ქართული დამწერლობა ბერძნულიდან მომდინარედმიაჩნდად. ბაქ რა ძეს. იგი აღნიშნავ-
და, რომ ქართული ანბანი ბერძნულის გავლენით შავიზღვისპირეთში ჯერ კიდევ ბერძნული 
კოლონიზაციისპერიოდში, ფარნავაზამდე ბევრად უფრო ადრეშეიქმნა. ამ თეორიას მხარს 
უჭერდა პავ ლე ინ გო როყ ვაც. საკითხი სპეციალურად არ უკვლევია აკ ად. აკ. შა ნი ძეს, მაგრამ 
აკ ად. გი ორ გი წე რეთ ლის შრომის_,,არ მა ზის ბი ლინ გვის“  რეცენზიაში წერდა: ,,ქარ თუ ლი ან-
ბა ნის წარ მო შო ბის კვლე ვი სას უთუ ოდ ან გა რიშ გა სა წე ვია ბერ ძნუ ლი ან ბა ნის ზე გავ ლე ნა  .“ 

აკ ად. თა მაზ გამ ყრე ლი ძის აზ რით, ქართული ასომთავრული ანბანი ბერ ძნუ ლი დან მომდი-
ნარეობს. მკვლევარი აღნიშნავს, რომ ძველი ქართული ანბანი ბერძნულ დაწერლობასჰგავს
შემდეგინიშნებით:

1. წე რის ან ბა ნუ რო ბით (სის ტე მა ში როგორც ხმოვანთათვის, ისე თანხმოვანთათვის ნიშნე-
ბის არსებობა); 

2. წე რის მი მარ თუ ლე ბით [მარ ცხნი დან მარ ჯვნივ];         
3. სის ტე მა ში ასო- ნი შან თა რი გით;  
4. ასო- ნი შან თა რიცხ ვი თი მნიშ ვნე ლო ბე ბით.  Y   
ყოველივე ეს და ისიც, რომ ძველი ქართული ასომთავრულიანბანიდადასტურებულია ოდენ 

ქრისტიანობის შემდეგდროინდელი ძეგლებით, სარწმუნოს ხდის მოსაზრებას, რომ ქარ თუ ლი 
ან ბა ნი მომ დი ნა რე ობს კლა სი კუ რი ბერ ძნუ ლი ან ბა ნი დან და იგი ქრის ტი ა ნო ბის შე მო ნა ტა ნი ა. 

ზ. სარ ჯვე ლა ძე და კ. და ნე ლი აც იზიარებენ ქართული ანბანის ბერძნულიდან მომდინარე-
ობის იდეას.

ხანგრძლივი ისტორია აქვს ქართული დამწერლობის სემიტურიდან მომდინარეობის ვერ-
სიასაც. ამ თეორიას მხარს უჭერდა გერმანელი მეცნიერი ფრიდ რიხ მი უ ლე რი (XIX ს), ხოლო 
ჩვენში_სარ გის გორ გა ძე.

ქართული ანბანის სე მი ტუ რი დან მომდინარეობის თეორია ჩამოაყალიბა ივ. ჯა ვახიშვილმა 
ნაშრომში ,,ქარ თუ ლი დამწერლობათმცოდნეობა, ანუ პალეოგრაფია (1926). მკვლევარმა გამოთ-
ქვა ვარაუდი, რომ ქართული დამწერლობა შექმნილია ჩვ.წ. აღ-მდეVII სში. ივ. ჯავახიშვი-
ლი გრაფიკული შედარების მეთოდით იკვლევდა ქართული დამწერლობის წარმომავლობის 
საკითხს. ასო-ნიშანთა გარეგნული მსგავსება, ბუნებრივია, საკმარისი ვერ იქნება ამა თუ იმ 
დამწერლობის გენეზისის დასადგენად.Dდი დი მეცნიერი სიფრთხილისათვის თავის თე ო რი ას 
უწო დებ და ჰი პო თე ზას, რომლის სისწორე მომავალს უნდა გაერკვია, თუმცა დაბეჯითებით 

აცხადებდა,რომქარ თუ ლი დამ წერ ლო ბა გა ცი ლე ბით უფ რო ძვე ლია და მი სი და საწყ ი სი უნ და 
ვე ძი ო თ შო რე ულ წარ სულ ში, მცი რე აზი ა ში და არა სა ბერ ძნეთ ში. ივ. ჯავახიშვილის დებუ-
ლებები გაიზიარა რა მაზ პა ტა რი ძემ, ოღონდ მიიჩნია, რომ ქართული დამწერლობა შექმნილია 
ჩვ. წ. აღ-მდეV ს-ში. 

 ქართული დამწერლობის სე მი ტუ რი დან მომ დი ნა რე ო ბის დასაბუთებას 1940 წ. მცხეთა-არ-
მაზში არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ,,არ მა ზის ბი ლინ გვის“  შესწავლის 
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შემდეგშეეცადა გიორგი წერეთელიც. მკვლე ვარ მა შეისწავლა აღნიშნული ძეგლი და მიიჩნია, 
რომ ბილინგვა შესრულებულია არა მე უ ლი დამწერლობის იმ სახეობით, რომელსაც პირობი-
თად შეიძლება ,,არ მა ზუ ლი არა მე უ ლი“ ვუწოდოთ. გ. წერეთელი ცდილობდა დაედგინა, რომ 
,,არ მა ზულ არა მე ულ სა“ და ქარ თულ ან ბა ნებს უთუოდ აქვს საერთო:ასოთა მოხაზულობა ერ-
თნაირია, მაგრამ ზოგი ქართული ასო უფროძველია, ვიდრე არმაზული,ამი  ტომ ქართული 
დამწერლობა არ შეიძლება მივიჩნიოთ არმაზულის შემდგომ საფეხურად, ისი ნი ერ თმა ნე თის 
მო ნა თე სა ვე  უნ და იყ ოს და მომ დი ნა რე ობ დეს სა ერ თო წყა რო დან,ა რა მე უ ლი დან.

ქართული დამწერლობის სემიტურიდან წარმომავლობას ეღობება მრავალი დაბრკოლება, 
რომელთა შორის მთავარია ის, რომ ძვე ლი ქარ თუ ლი ან ბა ნი და სე მი ტუ რი სტრუქ ტუ რუ ლად 
გან სხვა ვე ბუ ლი წე რი თი სის ტე მე ბია. ქარ თუ ლი ას ომ თავ რუ ლი ან ბა ნი, ანუ ისე თი დამ წერ-
ლო ბა, რო მელ შიც რო გორც თან ხმო ვან თათ ვის, ისე ხმო ვან თათ ვის გრა ფი კუ ლი ნიშ ნე ბი არ ის 
შექ მნი ლი, ხო ლო სე მი ტუ რი კონ სო ნან ტუ რი სის ტე მა ა, სა დაც გრა ფი კუ ლი ნიშ ნე ბი მხო ლოდ 
თან ხმო ვან თათ ვის (კონ სო ნან ტე ბი სათ ვის) არ ის შექ მნი ლი, ხმო ვა ნი კი სის ტე მა ში არაა აღ ნიშ-
ნუ ლი. 

ასევე განსხვავებულია წერის მიმართულებაც. სემიტურში წერის მიმართულება მარ ჯვნი-
დან -მარ ცხნი ვა ა, ქართული კი მისდევს კლა სი კურ ბერ ძნულს  _მარ ცხნი დან მარ ჯვნივ. ცნო-
ბილია, რომ არქაულ ბერძნულშიც წერის მიმართულება მისდევდა სემიტურს (მარ ჯვნი დან  
მარ ცხნივ), შემდგომ კიყოველ მომდევნო სტრიქონზეიცვლებოდა(მარ ჯვნი დან მარ ცხნივ, მარ-
ცხნიდანმარჯვნივ...),ბოლოს ჩამოყალიბდა კლასიკურიმიმართულება, მარცხნიდანმარჯვნივ
წერა.

აღვნიშნავთ, რომ წერის ქართულ და სემიტურ სისტემებს შორის მსგავსების მიზეზი, ალ-
ბათ, ბერძნული ანბანის წარმომავლობაში უნდა ვეძიოთ, იგი ხომ ფინიკიურის(ა მი ტო მაც იხ-
სენებდა ჰეროდოტე ბერძნულ ანბანს როგორც კადმიურს, უკავშირებდამასფინიკიელ კადმეს,
რომელსაც ანტიკური ტრადიცია მიაწერს ფინიკიურის საფუძველზე ბერძნული ანბანის შექ-
მნას საბერძნეთის ქალაქ ბეოტიაში), ხოლო ქართული_ ბერძნულის საფუძველზეაშექმნილი.
Gგა რეგ ნუ ლი მსგავსებაც აქაა საძიებელი. 

და ბოლოს: მაინც როდის შეიქმნა ქართული დამწერლობა? ამ თარიღის შესახებქართვე-
ლოლოგიაში აზრთა სხვაობაა, კერძოდ, კ. კე კე ლი ძის აზრით, იგი უნ და შექ მნი ლი ყო ახ. წ. 
აღ. 420422 წლებ ში.ივ. ჯა ვა ხიშ ვილ მა კიმიიჩნია, რომ ქარ თუ ლი ან ბა ნი შექ მნი ლია ძვ. წ. აღ. 
VIIVI სა უ კუ ნე ებ ში.

პ. ინ გო როყ ვას ვარაუდით, ,,ქარ თუ ლი ან ბა ნი გა მო მუ შა ვე ბუ ლია მცი რე აზი ა ში არ ქა უ ლი 
ბერ ძნუ ლი ალ ფა ბე ტის სა ფუძ ველ ზე 284 წელს ჩვენს ერ ამ დე.“

რ. პა ტა რი ძის დაკვირვებით, ქართული დამწერლობა შექმნილია წარმართულ ხანაში, და ახ-
ლო ე ბით 403284 წლებ ში, რადგანაც მასში გათვალისწინებულია უნიფიცირებული ბერძნული 
ანბანის (ჩვ. წ. აღ.403 წ.) პრინ ცი პე ბიც.Aა სე ვე ირკვევა, რომ ძვ. წ. აღ. 284 წ. ფარნავაზ მეფეს 
ქართული ანბანი შემოუღია, როგორც სახელმწიფო დამწერლობა. A

 ზ. სარ ჯვე ლა ძის ვარაუდით, ქართული ანბანი IV სის II ნა ხე ვარ ში, ან V სა უ კუ ნის დამ-
დეგს უკვე გვქონდა.ფარნავაზის მიერ ქართული დამწერლობის შემოღება რომ ვივარაუდოთ, 
მაშინ ,,არ მა ზის ბილინგვას“ სხვაგვარი ახსნა დასჭირდებაო. ცნობა ფარნავაზის მიერ ქართუ-
ლი მწიგნობრობის შემოღებისა, ალბათ, გულისხმობს სახელმწიფო საჭიროებისათვის ბერძნუ-
ლი ან არამეული (იმ დრო ი სათ ვის გავრცელებული) დამწერლობების გამოყენებას, სხვაგვარად 

ძნელად აიხსნება, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე ნაპოვნია ადრეული ხანის ბერძნულ-არა-
მეულიდამწერლობის ძეგლები, ქართული კი_არა. თუკი ამ დროისათვის ქართული დამწერ-
ლობა არსებობდა, მაშინ არმაზის ბილინგვაზე იბერთა სამეფო კარის ამბავი რატომ იქნებოდა 
ბერძნულად და არამეულად დაწერილი?!

აკ ად. თ. გამ ყრე ლი ძე წერილში ,,მწიგ ნობ რო ბა ქარ თუ ლი “ (1987წ.) მიუთითებს, რომ ქარ-
თული ასომთავრული შექმნილი უნდა იყოს IV სა უ კუ ნის და სას რულ სა და V სა უ კუ ნის  და-
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საწყ ის ში. მოგვიანებით წიგნში ,,წე რის ან ბა ნუ რი სის ტე მა და ძვე ლი ქარ თუ ლი დამ წერ ლო-
ბა“ (1990წ.) მკვლევარი აღნიშნავს, რომ არ არ ის გა მო რიცხ უ ლი, ას ომ თავ რუ ლი დამ წერ ლო ბა 
ქრის ტი ა ნო ბის ხა ნის ახა ლი ქარ თუ ლი ერ ოვ ნუ ლი დამ წერ ლო ბა იყ ოს, რო მელ მაც შეც ვა ლა ან 
გა მო ა ძე ვა მა ნამ დე არ სე ბუ ლი წარ მარ თუ ლი ეპო ქის წე რი ლო ბი თი სის ტე მა .

ქართული დამწერლობის შემოღება ქრისტიანობის ხანაში სარწმუნოდ მიაჩნია პროფ. კორ-
ნე ლი და ნე ლი ა საც.

როგორც ვხედავთ, ქართული დამწერლობის შექმნის თარიღის შესახებ ქართველოლოგიაში 
აზრთა სხვადასხვაობაა. ერთი რამ ნათელია, ჩვენამდე მოღწეული უძველესი წერილობითი 
ძეგლები (ბოლ ნი სის სიონის, პალესტინის, მცხეთის ჯვრის... წარწერები) ქრისტიანობის ეპო-
ქისაა. ქრისტიანობამდელი ხანის წერილობითი ძეგლები არ მოგვეპოვება,Aამი ტო მაცუფრო 
სარწმუნო ჩანს მოსაზრება, რომ ქართული დამწერლობა ქრისტიანობის შემონატანია და შექ-
მნილია ბერძნული ანბანური დამწერლობის საფუძველზე, ისევე როგორც ბევრი სხვა ანბა-
ნური სისტემა.

ბოლოს  ჩნდება კიდევ ერთი კითხვა: მა ინც რო გორ გა ვი გოთ ლე ონ ტი მრო ვე ლის ცნო ბა, 
რომ  ფარ ნა ვაზ მა... ,,შექ მნა მწიგ ნობ რო ბა ქარ თუ ლი “? თუ გავითვალიწინებთ, რომ ,,მწიგ ნობ
რო ბა“ ზოგადად წერა-კითხვას ნიშნავს, მაშინ შეიძლება დავუშვათ, რომ ფარ ნა ვაზ მე ფემ 
ქარ თლში შე მო ი ღო მწიგ ნობ რო ბა იმ დრო ი სათ ვის გავ რცე ლე ბუ ლი რო მე ლი მე წე რი თი სის ტე-
მის მი ხედ ვით. სხვაგ ვა რად: ფარ ნა ვაზ მა შე მო ი ღო სხვა თა ენა ზე წე რა, რაც გავ რცე ლე ბუ ლი 
მოვ ლე ნა იყო ძველ დრო ში.    

4. ქარ თუ ლი ან ბა ნის გან ვი თა რე ბის სა ფე ხუ რე ბი. ქართულმა დამწერლობამ სამი საფეხური 
გაიარა, ესაა: ას ომ თავ რუ ლი, იგივე მრგლო ვა ნი, ნუს ხუ რი და მხედ რუ ლი. 

VIX საუკუნის ძეგლები (წარ წე რე ბი, ხელნაწერები) ასომთავრულითაა შესრულებული. IX 
საუკუნიდან გვაქვს ნუსხური დამწერლობის ნიმუშები.Mმი სი უძველესი ძეგლია ატენის სი-
ონის წარწერა(835 წ.). ქართული ანბანის ამ სახეობითაა შესრულებული სინური მრავალთა-
ვის ანდერძი (864 წ.), სინური ოთხთავი (978 წ.), სინური პარაკლიტონი (954 წ.), ოშკის ბიბლია 
(978 წ.), ჭილ-ეტრატის იადგარი (Xს.) და მრავალი სხვა.Aა რის ხელნაწერები, რომელთა ერთი 
ნაწილი მრგლოვანითაა დაწერილი, მეორე_ ნუსხურით. ასეთია, მაგალითად, სვანური მრა-
ვალთავი (Xს.), სინური ლიტურგიკული კრებული (X ს.)... ზოგიერთი ხელნაწერის ტექსტი ას-
ომთავრულით დაუწერიათ, ანდერძი კი_ნუსხურით; არის პირიქითაც: ძეგლი ნუსხურითაა 
გადაწერილი, ანდერძი კი_ასომთავრულით.Gგვაქვს ძეგლები, რომლებშიც ასომთავრულ ტექ-
სტში გადამწერლის გამორჩენილი ადგილები ნუსხურით შეუვსიათ. საზოგადოდ, ნუსხურით 

გადაწერილ ხელნაწერებში მრგლოვან ასოებს ერთგვარ სამკაულად იყენებდნენ. ასომთავრუ-
ლით წერდნენ სათაურებს, იწყებდნენ აბზაცებს და ა.შ. 

ძველ ქართულში გვაქვს ტერმინი ას ომ თა ვა რი:,,და ყოველი ასომთავარი ოქრომელნითა და-
წერილი“(XXI საუკუნეების ოთხთავი). აქედანაა ნაწარმოები ტერმინი ას ომ თავ რუ ლი. უფრო 
ადრინდელ ძეგლებში გვხვდება ტერმინი მრგლო ვა ნი (XI საუკუნის სვინაქსარის ფრაგმენტე-
ბი).

ნუს ხუ რი ნაწარმოებია ტერმინისაგან ნუს ხა: ,,ნუს ხა ჩქარად წერილ არს,“_ წერს საბა ორ-
ბელიანი.Nნუს ხა დედანსაც ერქვა. ნუს ხუ რი, როგორც ქართული ანბანის ერთ-ერთი სახეობის 
სახელი, ძველ ხელნაწერებში ჯერჯერობით არ არის გამოვლენილი.

მხედ რუ ლი ანბანის უძველეს ნიმუშებს X საუკუნით ათარიღებენ (გ. აბრამიშვილი, ე. მაჭა-
ვარიანი, ზ. ალექსიძე). მხედრულით შესრულებული პირველი ძეგლია ატე ნის სი ო ნის 982986 
წლების წარწერა. მხედრული თანდათან ვრცელდება XIXII საუკუნეებში.

ამრიგად,უკვე X საუკუნეში გვერდიგვერდ არსებობს ქართული ანბანის სამი სახეობა: ას-
ომ თავ რუ ლი, ნუს ხუ რი და მხედ რუ ლი. ას ომ თავ რულ სა და ნუს ხურს ხუ ცურ საც უწოდებენ, რა-
კი მათ უპირატესად ეკლესიაში იყენებდნენ. შესაბამისად, მხედრულს იმიტომ უწოდებდნენ, 
რომ დამწერლობის ამ სახეობით იქმნებოდა საეროძეგლები.   
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თე მა I. აკა დე მი უ რი წე რის სა გა ნი, მიზ ნე ბი და ამო ცა ნე ბი. 
მი სი მი მარ თე ბა  მეც ნი ე რე ბის სხვა დარ გებ თან; 

აკა დე მი უ რი წე რის თე ო რი უ ლი და პრაქ ტი კუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა   

1.1. აკა დე მი უ რი წე რა

აკა დე მი უ რი წე რათანამედროვეუმაღლესსკოლაშიმეტადაქტუალურიპრაქტიკულიდისციპ-
ლინაა.იგიშედარებითახალისაგანიაქართულსაგანმანათლებლოსივრცეში.

ადამიანისინტელექტუალურიშესაძლებლობებისრეალიზაციისაუცილებელიპირობაწერი-
თიკომპეტენციისამაღლებაა,რადგანმეცნიერებიწერასმიიჩნევენსწავლებისხერხად,რომელსაც
მოსწავლეთადასტუდენტთათვითშეგნებისსრულყოფა,ცნობიერებისკარდინალურიგარდაქმნა
შეუძლია.ვისაცწერისკულტურაარაქვს,ა.ლურიასცნობილიგამოკვლევებისთანახმად,მასარც
აზროვნებისუნარიშესწევს,ვინცმასდაეუფლება,შეძლებსაზროვნებისდონისამაღლებასაც.

საქართველოშიმიმდინარესაგანმანათლებლორეფორმებისპირობებში,განსაკუთრებითბოლო-
ნიისპროცესშიჩართვისშემდეგ,აუცილებელმოთხოვნადიქცასაუნივერსიტეტოგანათლებაში
ისეთიკურსისშემოტანა,რომელიცსტუდენტსგანუვითარებსკრიტიკულიაზროვნების,სინთეზი-
სადაშეფასებისუნარებს.განათლებისკომპლექსურიმიზნებიდანერთ-ერთიყველაზეაქტუალუ-
რიაარ გუ მენ ტი რე ბის, შე ფა სე ბის უნა რი სა და კრი ტი კუ ლი აზ როვ ნე ბის ჩამოყალიბება.სწორედამ
მიზანსემსახურება ,,აკადემიურიწერა“,რომელიც2004-2005სასწავლოწლიდანიკითხება საქარ-
თველოსსხვადასხვაუმაღლესსასწავლებელში,ბაკალავრიატსადამაგისტრატურაში.

ტერმინი,,აკადემიური“უკავშირდებააკა დე მი ას,რომელიცბერძნულისიტყვაადანიშნავსუმ-
აღლესსამეცნიეროდაწესებულებას.მაგ.:მეცნიერებათააკადემია.აკა დე მიაგახლავთზოგიერთი
სპეციალურიუმაღლესისასწავლებლისსახელწოდებაც:სამხატვროაკადემია,საზღვაოაკადემია
(ცნობილიფილოსოფოსიპლატონი427-347წლებშიათენელიაკადემისმამულშიდასახლებულა
დაიქფილოსოფიასასწავლიდა.ამსკოლას800წელიუარსებია.სწორედიმდროიდანშეურქმე-
ვიათსასწავლოდასამედიცინოდაწესებულებებისთვისაკადემია).რაცშეეხებათავად,,აკადემი-
ურს“,იგინიშნავს1.სას წავ ლოს,აკადემიურიწელი//საათი//წარმატება;2.ძი რი თად წყა რო ებ თან 
შე ჯე რე ბულს, სრულს (მეცნიერულიგამოცემა:,,ვეფხისტყაოსნის“აკადემიურიგამოცემა);3.სა უ-
კე თე სოს// სა ნი მუ შოს(თეატრი)(ქეგლ).

 ,,აკადემიურიწერის“ კურსიემყარება ბენჯამინბლუმის ,,საგანმანათლებლომიზნებისტაქ-
სონომიას,“რომლისმიხედვით,სტუდენტიუმაღლესსასწავლებელშიეტაპობრივადუნდადაე-
უფლოსცოდნისსაფეხურებს,ჯერშეიძინოსცოდნა,შემდეგკიაქციოსაქტიურპროცესად(გა-
მოყენებადაანალიზი),მომდევნოაშედეგისმიღებისეტაპი(სინთეზიდაშეფასება),რომელიცმას
განუვითარებსშემოქმედებითსაზროვნებასდაგამოუმუშავებსშეფასებისუნარს.ბლუმისტაქსო-
ნომიასასეთისახეაქვს:

1.ცოდ ნა:ინფორმაციისათვისება;
2.გა გე ბა- წვდო მა:ინფორმაციისგაგება,მისიინტერპრეტაცია,სხვასიტყვებითგადმოცემა,გა-

აზრებადაგანზოგადება;
3.გა მო ყე ნე ბა:მიღებულიცოდნისპრაქტიკაშიახალ,გაუთვალისწინებელსიტუაციაშიგამოყე-

ნება;
4.ანა ლი ზი:მონაცემებისდაჯგუფებალოგიკურქვეჯგუფებად,მათშორისლოგიკურიკავში-

რისდადგენა;
5.სინ თე ზი:ლოგიკურიქვეჯგუფებისახლებური,პროდუქტიულისინთეზი;პრობლემისგა-

დაჭრისახალიგზისმოძიება;
6.შე ფა სე ბა:პირველხუთდონეზეშეძენილიცოდნის,უნარების,გაგებისადაგამოცდილების

გაერთიანება.
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დასავლეთიევროპისქვეყნებშიესკურსიუკვენახევარისაუკუნეაისწავლება.სტუდენტმაკონ-
სტრუქტივისტულიმიდგომითთავადუნდაააგოსცოდნა,იგიპასიურიმსმენელიარუნდაიყოს.
მხოლოდამგზითჩამოუყალიბდებამასკრიტიკულიაზროვნებისუნარი,შეძლებსსაკუთარიაზ-
რისადაპოზიციისდამაჯერებლად,არგუმენტირებულადდაშთამბეჭდავადგადმოცემას.

კურ სის მი ზა ნი ა, სტუდენტს წერის მოსამზადებელ ეტაპზე ჩამოუყალიბოს მსმენელის თუ
მკითხველისასაკის,სოციალურისტატუსის,ინტერესებისსფეროსგათვალისწინებისჩვევა.მას
უნდაშეეძლოსგანსხვავებულიდამსგავსითვალსაზრისებისდაჯგუფება,ანალიზი,სინთეზიდა
სა კუ თა რი პო ზი ცი ის გა მოკ ვე თა.იგიუნდადაეუფლოსაკადემიურიწერისმთავარპრინციპს,შე-
სავალშივეწარმოადგინოსთეზისი,ანუგამოკვეთოსსაკუთარიპოზიცია დაყველაარგუმენტი
თუქვეარგუმენტიმასვედაუკავშიროს;მანმსჯელობალოგიკურადუნდაააგოს,შეარჩიოსშესა-
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ბამისისტილი,ფლობდესწერისსტრატეგიებს(გეგმისშედგენა,ნაწერისკორექტირება,ტექსტის
სათანადოგაფორმება).სტუდენტმაუნდამოახერხოსასევეტექსტისტრანსფორმაცია,ერთისადა
იმავეშინაარსისსხვადასხვატიპისმიზნობრივიტექსტისშექმნადამისიგაფორმება,განსხვავებუ-
ლიშინაარსისადამოდელისესესწერა.

ინ ფორ მი რე ბა, დარ წმუ ნე ბა და სა კუ თა რი პო ზი ცი ის გა მოკ ვე თა წე რი თი ნაშ რო მის აუ ცი ლე ბე-
ლი მოთხ ოვ ნე ბი ა. 

აკადემიური წერის კურსში ისწავლება თემის შერჩევის სტრატეგიები, ინფორმაციის შეკრე-
ბა,დაჯგუფება,ორგანიზებადაგაანალიზება,სათაურისშერჩევა;საგანგებოყურადღებაეთმობა
ფუნქციურისტილისდიფერენციაციას,სათანადოსტილისშერჩევასდამისგანგა დახ რის(გადახ-
ვევის)გაანალიზებას.

აკადემიურადშესრულებულინაშრომი,ბუნებრივია,დაზღვეულიუნდაიყოსგრამატიკული
დასტილისტიკურიშეცდომებისაგან.ესკისტუდენტისგანითხოვსსალიტერატუროენისნორმე-
ბის,გრამატიკისძირითადიწესებისადაგამონაკლისებისსაფუძვლიანცოდნასდამისპრაქტიკა-
შირეალიზაციას,ტიპობრივიშეცდომებისთავიდანაცილებას.

კურსშიშეისწავლებანაწერისრედაქტირება,კორექტურადამასთანდაკავშირებულიპირობი-
თინიშნები.ამასთანერთად,სტუდენტებიეცნობიანპლაგიატისთავიდანაცილებას,სწორადპე-
რიფრაზირებასდაციტირებას,ლიტერატურისდამოწმებისმსოფლიოში აღიარებულწესს. აქვე
განიხილებარეცენზიის,ანოტაციის,რეზიუმეს,თეზისებისთუსაბაკალავრონაშრომის  წერის
ტექნიკაც.ფუნ ქცი უ რი წე რაამკურსისგანუყოფელინაწილია.

1.2. აკა დე მი უ რი წე რის მი მარ თე ბა მეც ნი ე რე ბის სხვა  დარ გებ თან

აკადემიურიწერამჭიდროდუკავშირდებაენათმეცნიერებისდაგრამატიკისდარგებს.
მორ ფო ლო გი ას თან კავ ში რი. სიტყვათაფორმაცვალებისწესების,სახელურიდაზმნურიკატე-

გორიებისწარმოებისცოდნა გვეხმარებააზრისისეგამართვასადაგადმოცემაში,რომშეცდო-
მებითავიდანავიცილოთ.

სინ ტაქ სთან კავ ში რი.დახვეწილი,აკადემიურიწერისათვისაუცილებელიასიტყვათაშეწყობა-
შეკავშირების,კავშირებისსწორადგამოყენების,წინადადებისაგების,სიტყვათარიგის,სასვენი
ნიშნებისხმარებისწესებისცოდნა.

მეტყ ვე ლე ბის კულ ტუ რას თან კავ ში რი. მეტყველებისკულტურასაერთოკულტურისშემადგე-
ნელინაწილია.იგიგანიხილავს,,პიროვნებისმიერიმენობრივინორმებისფლობას,რომლებიც
სალიტერატუროენისგანვითარებისშესაბამისიდონისთვისარისმიღებულიდასავალდებულო“
(არაბული,2005:8).

მეტყველებაშიიგულისხმებაროგორცზეპირი,ისეწერითიკომუნიკაცია.აღნიშნულიკურსი
გულისხმობსენობრივინორმებისფლობას,სრულფასოვანკომუნიკაციას.მეტყველებისკულტუ-
რასთანმასანათესავებსასევეფუნქციურისტილისდატერმინოლოგიისსაკითხებითდაინტერე-
სება.

სტი ლის ტი კას თან კავ ში რი.ენა,როგორცურთიერთობისსაშუალება,სხვადასხვასიტუაციაში
სხვადასხვაგვარადგამოიყენება.მეტყველებისსტილისდასადგენადაუცილებელიაჩვეულებრივ
და განსაკუთრებულშესაძლებლობათადაპირისპირება.ლინგვოსტისლისტიკას  სწორედ  ენის
განსაკუთრებულიშესაძლებლობანიაინტერესებს.უშუალოდსტილისტიკისსაგანიაფუნქციური
სტილისსაკითხებიც,რომლებიცაკა დე მი უ რი წე რის თვისერთობაქტუალურია.

ტექსტისსტილისტიკა,როგორცდამოუკიდებელიდისციპლინა,,,არკვევს,თუსადდაროგორ
ფუნქციონირებენ ტექსტის კატეგორიები და პარამეტრები, როგორ შეასრულა ტექსტმა თავისი
ფუნქციასხვადასხვაჟანრსადასტილში“(სერგია,1989:8).   

ტექ სტის ლინ გვის ტი კას თან კავ ში რი.აკადემიურიწერისსაგანიფუნქციურიტექსტებისშექ-
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მნაა,ტექსტისლინგვისტიკაკიარკვევსმათსარსს,ფუნქციას,სტრუქტურას,პარამეტრებს,საზღ-
ვრებს.

ლექ სი კო ლო გი ას თან  კავ ში რი. აკადემიურიწერაახლოსდგასლექსიკოლოგიასთან.ცალკეუ-
ლიფუნქციურისტილის(სამეცნიერო,ოფიციალურ-საქმიანი)ტექსტისშექმნისასაუცილებელია
სიტყვების,როგორცლექსიკურიერთეულების,პირდაპირიმნიშვნელობითგამოყენება,რაცუშუ-
ალოდლექსიკოლოგიისსაგანია.მდიდარილექსიკურიმარაგიაუცილებელიასათქმელისსრულ-
ყოფილადდაექსპრესიულადგადმოსაცემად.

რი ტო რი კას თან კავ ში რი. რიტორიკა წარმოადგენს ,,კარგად თქმის ხელოვნებას და კარგად
თქმისმეცნიერებას“(კვინტილიანე).იგიაერთიანებსშემეცნებისორსახეს:ესთეტიკურსდასა-
მეცნიეროს.რიტორიკისკურსშისაქმისქაღალდებისწარმოებისწესებმაგანსაკუთრებულიადგი-
ლიდაიკავა;აქვეშეისწავლებაფუნქციურისტილისსაკითხებიც.

პრაგ მა ტი კას თან კავ ში რი. პრაგმატიკა (ბერძ. Pragmatos, საქმე, მოქმედება) არის „მეცნიერება
ენისგამოყენების,“,,კონტექსტუალობისშესახებ.“აკადემიურიწერა,რიტორიკა,სტილისტიკადა
პრაგმატიკაერთმანეთსმჭიდროდუკავშირდება.პრაგმატიკასაინტერესებსამენობრივისაშუალ-
ებებისპრაქტიკულიმიზნებითგამოყენება.

1.3. აკა დე მი უ რი წე რის თე ო რი უ ლი და პრაქ ტი კუ ლი და ნიშ ნუ ლე ბა
აკადემიურიწერისკურსისგავლისშემდეგსტუდენტსეცოდინებაწერისსტრატეგიები,სხვა-

დასხვატიპისმიზნობრივიტექსტისშექმნა,სტილისსახეობებისამოცნობა,მასალისმოგროვება-
ორგანიზაცია,სათაურისშერჩევა;ესესმოდელებიდატიპები;სამეცნიერონაშრომისარქიტექტო-
ნიკა;ციტირებისადაპერიფრაზირების,ლიტერატურისდამოწმებისწესებიდაა.შ.

რაც შეეხება ამ დისციპლინის პრაქტიკულ დანიშნულებას, ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში
არაერთიტიპისტექსტსვხვდებით,თავადაცგვიწევსმათიშექმნა,საქმიანიქაღალდებისშედგე-
ნა;,,ელექტრონულიქსელისმეშვეობითკიდროის,ენერგიის,ფინანსებისსოლიდურეკონომიას
გავწევთ,თუკიშევძლებთჩვენიაზრისადაპოზიციისდამაჯერებლად,არგუმენტირებულადდა
შთამბეჭდავადწარდგენას“(გოჩიტაშვილი,ფრუიძე).

ამრიგად,აკადემიურიწერაკომპლექსურიდისციპლინაა,რომელიცენათესავებასხვადარგებს
დამათსცოდნასიყენებსპრაქტიკულიმიზნებისთვის;კურსიემსახურებაწერისსაყოველთაოდ
აღიარებული,უნიფიცირებულისტილისდანერგვას.

ცოდ ნის შე სა მოწ მე ბე ლი კითხ ვე ბი:

1. რამგანაპირობააკადემიურიწერისპრიორიტეტი?
2. რატომაააუცილებელიწერითიკომპეტენციისამაღლება?
3. რასეყრდნობააკადემიურიწერისკურსი?
4. რაარისაკადემიურიწერისმთავარიპრინციპი?
5. რაუნარებისგანვითარებასუწყობსხელსწერისტექნიკისდაუფლება?
6. განმარტეთტერმინი,,აკადემიური“;
7. რამიმართებაააკადემიურწერასადაგრამატიკისდარგებსშორის?
8. რამიმართებაააკადემიურწერასადასტილისტიკასშორის?
9. გადმოეცითაკადემიურიწერისადამეტყველებისკულტურისურთიერთკავშირი;
10. რამიმართებაააკადემიურწერასადაპრაგმატიკასშორის?
11. როგორდარაგზითშეიძლებაკრიტიკულიაზროვნებისუნარისჩამოყალიბება?
12. რამიზანსემსახურებააკადემიურიწერისსწავლება?
13. რატომაააუცილებელიწერისსაყოველთაოდაღიარებულიწესებისდაცვა?
14. ჩამოთვალეთცოდნისდაუფლებისსაფეხურები;
15. დაახასიათეთცოდნისადაშეფასებისეტაპებიბლუმისტაქსონომიისმიხედვით.
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დაიხსომეთ:საზოგადო არ სე ბი თი სა ხე ლის მარ თლწე რა

                            თან ხმო ვან ფუ ძი ანი                      ხმო ვან ფუ ძი ანი

          უკ უმ შვე ლი                                      კუმ შვა დი უკ ვე ცე ლი     კვე ცა დი

1. წიგნი,მერხი,სკამი

2.  შე მოკ ლე ბით შე ერ თე-
ბუ ლი სიტყვე ბი:  ანბანი,
ექთანი, ფინგანი

3. უცხო ური სიტყვე ბი: 
ლიმონი,ჟურნალი,დე-
კანი,კარდინალი

4. თვა ლი 
(მხედვ.ორგანო)
თვალისტკივილი;
თვალებისდახუჭვა

5.წე ლი - 
წელისტკივილი

1.ა-ს კუმ შვა: ხმლის,
ხმლით,ხმლად;ქმრის,
ქათმის, მამლის

2. ე-ს კუმ შვა:  კედლის,
კედლით,კედლად,ბეღ-
ლის,

3. ო-ს   კუმ შვა:
ა)სრულად:საპნის,
ხოხბის,ფოთლის,
გოდრის,გოდლის...
ბ)  ო-ს და სუს ტე ბა:
მაწვნის,ნიგვზის,ნივ-
რის,ივრის,მინდვრის,
პომიდვრის

4. თვა ლი-
 ბეჭდისთვლის,თვლები

5. წე ლი/ წე ლი წა დი-
წლისმოსავალი

1. ო-ფუ ძი ან ნი:  დრო,კა-
ლო,კალო,უთო

2.უ-ფუ ძი ან ნი: ძუძუ,რუ,
ბუ,კუ

3.-ა  სუ ფიქ სი ან ნი:ეკალა,
დედოფალა,ბიჭუნა,თა-
გუნა,ენძელა,კოდალა,
ჭრიჭინა,ტოროლა... 

4. -ია სუ ფიქ სი ან ნი: და-
თუნია,თაგუნია,ნაცარ-
ქექია,კაციჭამია,მანჭია,
ბრანჭია

5.უცხო ური სა ხე ლე ბი: ა)
ჰობი,ვისკი,ჟიური,რაგ-
ბი,ტაქსი,ბრენდი,კივი,
სივი...
ბ)კაფე,კაშნე,ტირე,
იუბილე,ატელიე,კუპე,
ჟელე,სუფლე...

6.დედა,მამა,ბებია,
ბაბუა,ბიძია,ბიცოლა,
ძიძა,დეიდა
(საკუთ.ნათესავები)

1. ა-ფუ ძი ან ნი: მთა,ზღვა,
თივა,ხმა....

2. ე-ფუ ძი ან ნი: დღე,კლდე,
მზე

3.დედა,მამა,ბებია,ბაბუა,
ბიძია,ბიცოლა,ძიძა,დეიდა
(საზოგადოდ)

კუმ შვად-კვე ცა დი  არ სე ბი თი სა ხე ლე ბი

ფან ჯა რა, ქვე ყა ნა, ქარ ხა ნა, მოყ ვა რე, პე პე ლა, ბე გა რა...

ორი ერ თნა ირი ბგე რის თავ მოყ რა

ხმო ვან ფუ ძი ანი თან ხმო ვან ფუ ძი ანი
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ორი ე’ 
ე+ებ

(ებ-იანიმრ.)

ორი  ი’
(-იადაბ.
ნათ.მოქმ.)

ორი მ’
მ+მა

(მოთხ.)

ორი ს’
ს+ს

 (მიც.) 

ორი შ’
შ+ ში’
(მიც.) 

ორი თ’
თ+თან’
(მიც)

ორი ზ’
ზ+ზე’
(მიც.)

ორი ნ’
ნ+ნ
(ნართ.
მრ.)

ხეები;დღე-
ები..
შეც დო მაა: 
კვირეები,
წლეები

ბაჭი-ის,
ბაჭი-ით...

ქა თამ მა, 
სკამ-მა, 
ურემ-მა

დმანისს, 
ქუთაისს, 
მაისს... 

ბალიშ ში;
კომშში...

სურათ თან,
კალათ თან,
ბარათ თან

ხაზ ზე,
კოვზზე,
ვაზ ზე

ბრძენ ნი
ბრძენ ნო

თა ვი სე ბუ რად ბრუ ნე ბა დი არ სე ბი თი სა ხე ლე ბი

ამ ბა ვი (ამბის,ამბით)... ღმერ თი   (ღვთის,ღმრთის),ღვი ნო  (ღვინის,ღვინით)
ხუ ცე სი(ხუცის,ხუცით), დრო  (დროის,დროით),ხბო(ხბოები//ხბორები),მოწ მე/მოწმად

სა კუ თა რი  სა ხე ლის მარ თლწე რა

ბრუნ ვა               სწო რია           არ ას წო რია 

მოთხრ. ა) თე მურ მა, ლე ვან მა, ზვი ად მა,    
ვახ ტან გმა, მალ ხაზ მა, გუ რამ მა, 
ეთ ერ მა,  ივ დით მა...
ბ) აკა კიმ, ალ ექ სიმ, ავ ქსენ ტიმ, 
ამ ბერ კიმ, არ კა დიმ, გე ნა დიმ, 
გი ვიმ, გი ორ გიმ, დი მიტ რიმ, 
დო მენ ტიმ, ევ გე ნიმ, ევ სე ვიმ, 
ევ ტი ხიმ, ერ ას ტიმ, ვა ლე რიმ, 
ვა ხუშ ტიმ, ნე ლიმ, ლა ლიმ

ა)თემურიმ,ლევანიმ,ზვიადიმ,ვახტანგიმ,ეთერიმ,
მალხაზიმ,გურამიმ,ეთერიმ,ივდითიმ...

ბ) ავქსენტმა, ამბერკმა, არკადმა, გენადმა, დომენ-
ტმა, ევგენმა, ევსევმა, ევტიხმა, ერასტმა, ვალერმა, 
ვახუშტმა...

მი ცე მი თი ა) თე მურს, ლე ვანს, ზვი ადს,    
ვახ ტან გს, მალ ხაზს, გუ რამს, 
ეთ ერს,  ივ დითს...
ბ)აკა კის, ალ ექ სის, ავ ქსენ ტის, 
ამ ბერ კის, არ კა დის, გე ნა დის, 
გი ვის, გი ორ გის, დი მიტ რის, 
დო მენ ტის, ევ გე ნის, ევ სე ვის, 
ევ ტი ხის, ერ ას ტის, ვა ლე რის, 
ვა ხუშ ტის, ნე ლის, ლა ლის

ა)თემურის,ლევანის,ზვიადის,ვახტანგის,
მალხაზის,გურამის,ეთერის,ივდითის...

ბ)ავქსენტს, ამბერკს, არკადს, გენადს, დომენტს, 
ევგენს, ევსევს, ევტიხს, ერასტს, ვალერს, ვახუშტს
...

წო დე ბი თი ა) ეთე რ, ქე თე ვა ნ, ნო და რ...

 ბ) პეტ რე, შო თა, ნი ნო, ეკა, 
მზი ა... 

ა)ეთერო, ქეთევანო, ნოდარო...

ბ)პეტრევ, შოთავ, ნინოვ, ეკავ, მზიავ... 
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გვა რე ბის მარ თლწე რა

                            თან ხმო ვან ფუ ძი ანი                      ხმო ვან ფუ ძი ანი

          უკ უმ შვე ლი                                      კუმ შვა დი უკ ვე ცე ლი     კვე ცა დი

ყვე ლა გა მო ნაკ ლი სი -
წერეთელი,მაჩაბელი

ა, ია, უა, ვა და ბო ლო-
ები ანი გვა რე ბი 
მხ/ რ იცხვში

ფაღავა,ქიქავა,ჩიჩუა,
ნაჭყებია,ქირია,
ქებურია...

ძე-და ბო ლო ები ან ნი

ნინიძე,ბერიძე...

სა ვარ ჯი შო №1. და წე რეთ თე მა:ჩემიოცნებისქალაქი.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

სა ვარ ჯი შო №2. წა იკ ითხეთ მო ცე მუ ლი ტექ სტი, დას ვით კითხვე ბი ბლუ მის ტაქ სო ნო მი ის მი-
ხედ ვით. შე აფ ას ეთ ერ თმა ნე თი.

ფსიქოლოგებისაზრით,სიზარმაცეარისმდგომარეობა,როცაარშეგვიძლიავაიძულოთსაკუ-
თარითავი,გავაკეთოთაუცილებელისაქმე,ასევესურვილი,შევქმნათჩვენირგვლივმყუდრო,
სასიამოვნოდაკომფორტულიგარემო.ამასთანავე,თავსვარიდებთყოველივეიმას,რაცითხოვს
ენერგიასდაძალისხმევას.უკონტროლოსიზარმაცისშედეგიხშირადმტკივნეულიშეიძლებააღ-
მოჩნდეს:წარუმატებლობაკარიერაში,პრობლემებიპირადცხოვრებაში,დაბალითვითშეფასება,
ხშირადყველაწამოწყებათავიდანვეგანწირულიამარცხისთვის.სიზარმაცესადამისიდაძლევის
მეთოდებზეფსიქოლოგებიგვეუბნებიან,რომ,,სიზარმაცესძირითადადგადაღლაიწვევს,ორგა-
ნიზმსდასვენებასჭირდებადაროცავერიღებსმას,გამოუმუშავდებასიზარმაცე.არისტერმინი
პროკ რას ტი ნა ცია, რაცყველასაქმისხვალისთვისგადადებასნიშნავს:–ხვალვისწავლი,ხვალწა-
ვალ,ხვალმოვამზადებსაჭმელს.ამასიწვევსდაგროვებულისაქმისშიშიდამისიგადადებაამსუ-
ბუქებსმდგომარეობას.მაგ.:გამოცდისთვისმომზადება:სტუდენტიხვდება,რომსაგანიაუცილ-
ებლადუნდამოემზადოს,შესაძლოა,ორიკვირაჰქონდესდამაინცბოლოდღისთვისმოიტოვოს
სასწავლი.

ქეთიამბობს,რომსიზარმაცისმიზეზიშეიძლებასაქმისადმიუინტერესობაციყოს:ხშირად
საყვარელისაქმიანობაცშეიძლებაგახდესმომაბეზრებელი,თუკიისსისტემატიურსახესმიიღებს.



18

,,ბავშვსუნდადავავალოთისე,რომთანგავახალისოთ.მაგალითად,შევთავაზოთერთადნამ-
ცხვრისგამოცხობა,პატარასაქმემასაცმივცეთდავუთხრათ,რომგემრიელინამცხვარიგამოგვივა
დამამიკოსმოეწონება.ბავშვებსუყვართსათამაშოებისდაყრა.ამშემთხვევაშიმუქარასდადასჯას
აჯობებსვუთხრათ,რომეზოშიწვიმამოვადასათამაშოებსდააზიანებს.თუარაალაგებს,შეიძლე-
ბამართლაგაფუჭდესსათამაშოებიდათვითონვედაზარალდეს,შემდეგისთვისკიაუცილებლად
გაითვალისწინებს“,–გვირჩევსფსიქოლოგი.

ფსიქოლოგისთქმით,ძირითადადისბავშვებიზარმაცობენ,რომლებიცერთდროულადარი-
ანგაწევრიანებულისხვადასხვასტუდიასადაწრეში.ბავშვსზედმეტადბევრისაქმეუგროვდება
დათავისთავადბლოკავსთავს,ცდილობსსაქმეხვალისთვისგადადოს.ქეთიგვირჩევს,დავუნა-
წილოთბავშვსსამუშაო,რათაამსაქმისშესრულებაგახდესმისთვისიოლიდასახალისო.

   სიზარმაცისდასაძლევრჩევებს სხვადასხვა ინტერნეტსაიტზეც შევხვდებით: 1. მიიყვანეთ
ყველასაქმებოლომდე,რადგანდასრულებულსაქმესაღიქვამთ,როგორცგამარჯვებას. თუვი-
ცით,რომსაქმეარგამოგვივა,საერთოდაცარუნდამოვკიდოთხელი,ანდავყოთნაწილებად.მაგ.:
ვისაცუძილობააწუხებს,ხშირადურჩევენ,კიარშეეცადონდაძინებას,არამედრამდენიმედღეს
სართოდარდაიძინონ.ამავეპრინციპით,იზარმაცეთ,არაფერიაკეთოთ,ბოლოსმოგბეზრდებათ
დამოგინდებათსაქმისკეთება.დაბოლოს,გთავაზობთსიზარმაცისადაგულმავიწყობისდაძლე-
ვისხერხს:საღამოსბლოკნოტშიჩამოწერეთმომდევნოდღისგეგმები,გვერდზემიუწერეთდრო,
რაპერიოდშიცუნდაშეასრულოთსამუშაო,გამოყავითთავისუფალიდროც.საღამოსშესრულე-
ბულსაქმეებსპლუსებიდაუსვით,რაცძალიანგაგახალისებთდამხნეობასშეგმატებთ.
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თე მა II. კითხ ვის სტრა ტე გი ე ბი; ეფ ექ ტი ანი კითხ ვა; კითხ ვის 
სა ფე ხუ რე ბი; ტექ სტის გა გე ბა, ანა ლი ზი; რე ზი უ მეს შექ მნა

კითხვათითქოსწერაზეუფროადვილია,თუმცალიტერატურულინაწარმოებისწვდომაყვე-
ლასერთნაირადროდიშეუძლია.ყველანამდვილადვერიქნებაკარგიმკითხველი.მაშასადამე,
სხვადასხვამკითხველიერთსადაიმავეტექსტსგანსხვავებულადაღიქვამს.

კითხვა,ისეროგორცწერა,შემოქმედებითიპროცესია.მისეფექტიანობაზეადამოკიდებული
ადამიანისწინსვლა,მითუფრო,სტუდენტისწარმატება.ამასთანდაკავშირებითჩნდებასადის-
კუსიოკითხვები:რა არ ის ზო გა დად კითხ ვა? რა არ ის ეფ ექ ტი ანი კითხ ვა და რით გან სხვავ დე ბა 
იგი ჩვე უ ლებ რი ვი კითხ ვის გან? რა თა ვი სე ბუ რე ბე ბი ახა სი ა თებს მას?  ვინ შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს 
კარგ მკითხ ვე ლად? კითხ ვის რა სტრა ტე გი ები არ სე ბობს?  რა მიზ ნით  ვკითხ უ ლობთ აკა დე მი ურ 
ტექ სტს? რო გო რი მკითხ ვე ლე ბი არი ან სტუ დენ ტე ბი? რო გო რი მკითხ ვე ლი ვართ  თა ვად და რა ტომ 
ვფიქ რობთ ასე?

ეფ ექ ტი ანი  კითხ ვამიზანმიმართულიდაშედეგზეორიენტირებულიინტელექტუალური
პროცესია.

კითხვისეფექტიანობადამოკიდებულიატექსტისსრულყოფილგაგებაზე.ამუკანასკნელისარ-
სისშესახებაზრთასხვადასხვაობაარსებობს.ტექსტიერთიმხრივ,თავადიძლევამითითებებს,
თუროგორუნდა წავიკითხოთ და მეორე მხრივ, ის დამოკიდებულია მკითხველის საბაზისო
ცოდნაზე.კითხვისპროცესშიკარგიმკითხველიყურადღებასამახვილებსარაარსებითმომენტებ-
ზეცდასწვდებაქვეტექსტსაც.

აკადემიურგარემოშისტუდენტიძირითადადსამიმიზნითკითხულობს.,,იგიცდილობს:
ა)ჩასწ ვდეს აკა დე მი უ რი ტექ სტის არ სს, მის კონ ტექ სტს, ავ ტო რის ძი რი თად სათ ქმელს, იდე ას.

ის  პასუხობსმისთვისმნიშვნელოვან კითხვებს:რამ დე ნად ზუს ტად გა ვი გე ტექ სტის აზ რი? რა 
არ სე ბით სა კითხ ებს გა ნი ხი ლავს ავ ტო რი და რო გო რია მი სი პო ზი ცი ა? სად და რო გორ შე მიძ ლია 
გა მო ვი ყე ნო მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია და ა. შ.

 ბ)კრი ტი კუ ლად შე ა ფა სოს ტექ სტი. მთავარიკითხვებია:რა ში ვე თან ხმე ბი ან არ  ვე თან ხმე ბი 
ავ ტო რის მი ერ გა მოთ ქმულ მო საზ რე ბებს, შე ხე დუ ლე ბებ სა და არ გუ მენ ტებს?

რო გო რია ჩე მი, სა კუ თა რი დას კვნა?“ (შავთვალაძე,დუნდუა,2013:).
სტუდენტიკითხულობსიმისთვის,რომდაწეროსესე, რე ზი უ მე, ანო ტა ციადაა.შ.იგისაფუძ-

ვლიანადუნდაჩასწვდესტექსტისარსს,გაერკვესმისსტრუქტურაში,დააკვირდეს,რასაშუალე-
ბები(ენობრივი,მხატვრული,სტილისტიკური,რიტორიკული)გამოიყენაავტორმამკითხველზე
შესაბამისიზემოქმედებისმოსახდენად.

კითხვის პროცესში სტუდენტს უვითარდება ლოგიკური და დამოუკიდებელი აზროვნების
უნარი,რაცმეტადსაჭიროდააუცილებელიააკადემიურიტექსტისშესაქმნელად.

აქ ტი უ რი და პა სი უ რი კითხ ვა
კითხვაორისახისაა:აქ ტი უ რი და პა სი უ რი.
ეფ ექ ტი ანიკითხვისძირითადითავისებურებაისაა,რომიგიაქტიურიპროცესია,რომელიც

თავისიხერხებითაანსტრატეგიებითუშუალოდუკავშირდებარაიმემიზანს.
პა სი უ რია მხატვრული ნაწარმოების საკუთარი სიამოვნებისათვის კითხვა, წაკითხულისაგან

მაქსიმალურისიამოვნებისმიღება.
აქ ტი უ რი ჰქვიატექსტისმნიშვნელოვანიინფორმაციისმისაღებადკითხვას,ავტორისნააზრე-

ვისსაფუძვლიანიწვდომისაუცილებლობას,მიღებულიინფორმაციისაკადემიურსაქმიანობაში
გამოყენებას.

კითხ ვის  სა მი  სა ფე ხუ რი (ე ტა პი) არ სე ბობს: 
შე სა ვა ლი–(ტექსტშიორიენტირება);
ძი რი თა დი–(ტექსტისსრულყოფილადგაგებადაწვდომა);
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დას კვნი თი –(ტექსტისშეჯამება,ინტერპრეტაციადაკრიტიკა).
შე სა ვა ლი ეტა პი. ამეტაპზეზოგადიწარმოდგენაგვექმნებაწერითინაშრომისდანიშნულებისა

დამასშიწარმოდგენილიარსებითისაკითხებისშესახებ.კითხვისდაწყებამდევეცნობითნაწარ-
მოებისსათაურსადაავტორს,ვცდილობთგავიგოთდამატებითიინფორმაციაამუკანასკნელის
შესახებ,შემდეგუნდაგავარკვიოთტექსტისმიზანდასახულობა,რისთვისვკითხულობთდარას
უნდამივაღწიოთკითხვით.

რას მო ითხ ოვს  ჩვენ გან კითხ ვა? ახალტექსტშისწრაფიორიენტირებისთვისეფექტიანიაამე-
რიკელიპედაგოგის,ბილ ქოს ბის,მეთოდი:თავდაპირველად„მთლიანადწაიკითხეთთქვენმიერ
შერჩეული ტექსტის პირველი ორი აბზაცი. შემდეგ გადაიკითხეთ ყოველი მომდევნო აბზაცის
პირველიწინადადება;დასასრულკი,ყურადღებითწაიკითხეთბოლოორიაბზაცი“(„როგორვი-
კითხოთსწრაფად“,1982,ნიუ-იორკი).

ამეტაპზემკითხველიზედმიწევნითაქტიურია,იგიცდილობსგაიხსენოსანმიიღოსდამა-
ტებითიინფორმაციააღნიშნულსაკითხთანდაკავშირებით.კითხვისძირითადიეტაპისდაწყე-
ბამდემკითხველმასაკუთართავსუნდადაუსვასკითხვა:რა ვი ცი  ნაშ რო მის  შე სა ხებ? რო გორ 
მი ვაღ წიო  მომ დევ ნო  ეტა პამ დე?

კითხ ვის ძი რი თა დი ეტა პი
ამეტაპისმთავარიმიზანიატექსტისსაფუძვლიანიანალიზიდაგაგება.საამისოდსხვადასხვა

ხერხიდამეთოდიგამოიყენება:
1.ტექსტისგეგმის,მონახაზისშედგენა,თეზისისდამთავარიწინადადების,საკვანძოსიტყვე-

ბისგამოყოფა;
2.ტექსტზეზოგადიწარმოდგენისშექმნა,მისსტრუქტურაშიგარკვევა,მისიაბზაცებადდაყო-

ფა.ესხერხიტექსტისგაგებისსაუკეთესოსაშუალებაა;
3.არგუმენტებისგამოყოფადაწერისდროსმათიგამოყენება.
კითხ ვის დას კვნი თი ეტა პი.დასკვნითსეტაპზეწაკითხულს,გააზრებულსადაგანცდილსვა-

ჯამებთ.ამდროსდაისმის კითხვები:რა გა ვი გე მე წა კითხ უ ლი ნაშ რო მის გან? რა იყო ავ ტო რის 
მი ზა ნი და რა შთა ბეჭ დი ლე ბა მო ახ დი ნა ტექ სტმა ჩემ ზე, რო გორც მკითხ ველ ზე?

წარმატებული კითხვა ხელს უწყობს კრიტიკული აზროვნების ჩამოყალიბებას. კრიტიკული
აზროვნებასწავლისადამუშაობისუნარსაუმჯობესებს.

კრი ტი კუ ლი კითხ ვის  მე თო დე ბია : 
წე რა:კითხვისდროსშენიშვნებისჩაწერა;
გა და ხედ ვა:ტექსტისგადათვალიერება,თვალისგადავლება;
წა კითხ ვა: ტექსტისრამდენიმეჯერგადაკითხვა,დეტალურიკითხვა;
შე ჯა მე ბა:ტექსტისნაწილებისერთმანეთთანდაკავშირებადაძირითადიიდეისგამოკვეთა;
კრი ტი კუ ლი პა სუ ხის ჩა მო ყა ლი ბე ბა: ანალიზი,სინთეზი,ინტერპრეტაცია,შეფასება.
რამ დენ ჯერ  და რო გორ უნ და წა ვი კითხ ოთ ტექ სტი?პირ ვე ლად ვკითხ უ ლობთ სწრაფად,შე-

იძლებაითქვას, თვალსგადავავლებთტექსტს.ასეთიკითხვისდროს გვექმნებაზოგადი წარ-
მოდგენა,ვიგებთ,თურაზესაუბრობსავტორი,გვიყალიბდებაპირველიშთაბეჭდილებატექსტის
შესახებ.

ხელ მე ო რედ წა კითხ ვი სას უფრო ყურადღებით ვკითხულობთ, ვცდილობთ დაწვრილებით
ჩავსწვდეთშინაარსს,მოვძებნოთგაუგებარიტერმინებისგანმარტებები,დავანაწევროთტექსტი,
გა მო ვი ყე ნოთ მარ ტი ვი დან რთუ ლის კენ სვლის პრინ ცი პი  დაბოლოს,თემამთლიანობაშიაღვიქ-
ვათ;დანაწევრებულიტექსტიუფროიოლადაღიქმებადაადვილადგასაგებია.

კითხვისსამივეეტაპის(შესავალი,ძირითადი,დასკვნითი)დასრულებისშემდეგშესაძლებე-
ლიარეზიუმესშექმნა.

რე კო მენ და ცი ები ტექ სტის გა სა აზ რებ ლად:
1. გა არ კვი ეთ,  მეტყვე ლე ბის რო მელ ტიპს მი ეკ უთ ვნე ბა ტექ სტი:
ა) თხრო ბა  (narrative) გვიჩვენებსამბის,მოვლენისანმოქმედებისგანვითარებასდროსადასივ-
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რცეში.მოვ ლე ნე ბი ერ თმა ნეთს მოს დევს ან ერ თი მე ორ ეს გა ნა პი რო ბებს;
ბ) აღ წე რა(descriptive)  არისპიროვნების,საგნის,მოვლენისდამახასიათებელინიშან-თვისების

წარმოდგენა-აღნუსხვა;
გ) მსჯე ლო ბა (argumentative) არისაზრის,დებულებისდადასტურებაანუარყოფა.
არსებობსსხვატი პე ბიც:პოლემიკური,დიდაქტიკური...
2. და ად გი ნეთ ტექ სტის სტი ლი, ჩამოთვლილთაგან რომელია იგი:
ა)სამეცნიერო;
ბ)მხატვრულ-ლიტერატურული;
გ)ოფიციალურ-საქმიანი;
დ)პუბლიცისტური,თუ
ე)სასაუბრო.
3. და ად გი ნეთ ტექ სტის ფორ მა:
ა) მო ნო ლო გი–საუბარიმიემართებასაკუთართავსანსხვას,მაგრამმისგანსაპასუხორეაქციას

არმოითხოვს.
ბ) დი ალ ოგი–ორიადამიანისმონაცვლეობითისაუბარი;
გ) პო ლი ლო გი–საუბარირამდენიმეპირსშორის.
4. მო ძებ ნეთ გა უგ ებ არ სიტყვა თა გან მარ ტე ბა ნი ან ამო იც ან ით კონ ტექ სტის მი ხედ ვით 
5. გა მოკ ვე თეთ: ა)თე მა; ბ)იდეა–რისთქმასურსავტორს; გ)ტექსტისსაკ ვან ძო სიტყვა და თე-

ზი სი,კატეგორიებიდაქვეკატეგორიები;დ)ქვე ტექ სტი–დაფარულიინფორმაცია,რომელიცტექ-
სტშისიტყვასიტყვითარწერია.

6. გა მიჯ ნეთ ძი რი თა დი და მე ორ ეხ არ ის ხო ვა ნი ინ ფორ მა ცია (ძი რი თა დი ინ ფორ მა ცია უნ და იყ-
ოს ტექ სტის და ახ ლო ებ ით 10%).

ვი ცო დი (P) გა ვი გე (+) ბუნ დო ვა ნია (?)

7. და ნომ რეთ ტექ სტში აბ ზა ცე ბი:

8. ამო იღ ეთ ცალ კე ული ფრაგ მენ ტი, აბ ზა ცის მთა ვა რი სათ ქმე ლი გადმოეცით შემ დეგ ნა ირ ად:

აბ ზა ცი მთა ვა რი სათ ქმე ლი ფუნ ქცია

I

II

III

9.  და ად გი ნეთ აბ ზა ცებს  შო რის    მ ი მ ა რ თ ე ბ ა:
ა)მიზეზი–შედეგი;ბ)საკითხისდასმა–გაშლა;გ)საკითხისდასმა,დასაბუთება,დაზუსტება,

დაკონკრეტება,შეჯამება.
10. გა არ ჩი ეთ ვა რა უდი და ფაქ ტი ერ თმა ნე თის გან:
ა) ვა რა უდი–რაცშესაძლოამოხდესმომავალში(მარკერები:შე საძ ლოა, შე საძ ლე ბე ლია, ალ ბათ, 

სა ვა რა უდ ოდ, მო სა ლოდ ნე ლია...);
ბ) ფაქ ტი–რაცუკვემოხდა,ნამდვილია,ფაქტია...
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11. და ად გი ნეთ ტექ სტში მო ცე მულ ინ ფორ მა ცი ასა და სხვა ჰი პო თე ზებს შო რის მი მარ თე ბა;
12. გა მო იყ ენ ეთ ტექ სტში მო პო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია სხვა პრობ ლე მის გა და საჭ რე ლად;
13. გა მო იყ ენ ეთ მარ კე რე ბი:გან ცდე ბი, გრძნო ბე ბი:ეეჰ,ოჰ,უჰ,უი,ერიჰააა...
მი მარ თვა:წოდებითბრუნვაშიდასმულისახელი...
მი ზე ზი:ამიტომ,ვინაიდან,რატომღაც, რადგან,ამისგამო,ვინაიდან..
მი ზა ნი:ამისთვის,მაგისთვის,ამად,იმად,რომ,რათა,ამმიზნით...
დრო ის აღ ნიშ ვნა:ადრე,გვიან,მაშინ,როცა,დიდიხნისშემდეგ;
ად გი ლის აღ ნიშ ვნა:შორს,ახლოს,დიდქალაქებში,პატარასოფელში...
შე დე გი, შე ჯა მე ბა:ამრიგად,აქედანგამომდინარე,ამდენად,მაშასადამე,დაბოლოს...

რე კო მენ და ცი ები კითხვებ ზე პა სუ ხის გა სა ცე მად:
1.კითხვებზეპასუხისგაცემატექსტისკარგადგააზრებისდასემანტიკურირუკისაგებისშემ-

დეგდაიწყეთ;
2.კითხვასჯერზეპირადგაეცითპასუხიდაჩაინიშნეთ,შემდეგმოძებნეთტექსტისშესაბამისი

ადგილი(ზოგჯერაბზაცისნომერიმითითებულია,ზოგჯერპასუხიარცერთაბზაცსარუკავშირ-
დება);

3. ნუ შე მო ხა ზავთ პირ ვე ლი ვე ვა რი ან ტს, შე მო იღ ეთ აღ ნიშ ვნა (?,P...)თუუმალგამორიცხავთ,
დაუწერეთ(–).პასუხებიდანთუორიკითხვისნიშანიგაქვთ,ამისშემდეგშეუდარეთერთმანეთს;

4.მონახეთტექსტშითითოეულიპასუხისმართებულობისთუუმართებულობისდამადასტუ-
რებელიარგუმენტები;

5.პასუხიშეიძლებასწორიიყოსლოგიკისთვალსაზრისით,მაგრამუმართებულომოცემული
ტექსტისმიხედვით/ანფაქტობრივადსწორია,მაგრამმოცემულტექსტშიარაასაუბარი;

6.თითოეულიპასუხიბოლომდეგულდასმითწაიკითხეთ,ზოგჯერისნაწილობრივსწორია,ან
ერთისიტყვააარასწორად,ანუმცდარია;

7. პასუხების ვარიანტთაგანზოგი შეიძლება იყოს ძალიანზოგადი ან კერძო (მაგალითი№1
კითხვა,მარკერები);

8.პერსონაჟისმრწამსიარაპირდაპირგადმოცემაჟეს ტით, მი მი კით, მოძ რა ობ ით;თვი თა ნა ლი-
ზი, თვით ჩაღ რმა ვე ბა კი ასე:,,ნუფიქრობასე,გამხნევდი,ცოტაცმოიცადე...“...

პერ სო ნა ჟის ფსი ქი კუ რი გან ცდე ბია:მწუხარება,სევდა,დანანება,წუხილი...ავ ტო რის შე ფა სე ბა:
მზაკვრულად,ცბიერად,სასიამოვნო...

9.პასუხიარასწორია,თუმასშიგამოიყენებასიტყვები:მხო ლოდ,ზოგ ჯერ, ხან და ხან...

ტექ სტის გა აზ რე ბა: ნაწყვე ტი მი ხე ილ თუ მა ნიშ ვი ლის წე რი ლი დან „მო დით, ვი თა მა შოთ“
თამაშობსყველა.თამაშობენბავშვები,უფროსები.თამაშობენცხოველები.თამაშობდნენპირ-

ველყოფილი ადამიანები.თამაშსთითქოს პრაქტიკული მიზანი არუნდა ჰქონდეს, მაგრამთუ
კარგადდავაკვირდებით,ისინიგაითამაშებენსცენებსმომავალიყოფიდან:მტაცებლებიკვალის
მიგნებას,თავდასხმასსწავლობენ,არამტაცებელნი–ფხიზლადყოფნას,დროულადგაქცევას.ცხო-
ველებიისეთვითარებებს„ამუშავებენ“,რომლებსაცშეიძლებაშემდგომშეეჯახონ.საიდანიციან
მათეს?რაღაცკარნახობსმათ,ცხოვრებასთანშესახვედრადამზადებს.

პალეოლითის ხანაში მონადირეები ძალზე რთულ სარიტუალო ცეკვა-თამაშებს, ,,პანტონი-
მას“ასრულებდნენ.ბიზონებსადაირმებზენადირობისწინრამდენიმედღისგანმავლობაშიმო-
ნადირეები მაგიურ „ბიზონთა ცეკვას“ განასახიერებდნენ. ერთნი ბიზონისტყავსადა ნიღბებში
გამოწყობილნი,მეორენიკიიარაღითხელშიასრულებდნენმომავალინადირობისცეკვას:განასა-
ხიერებდნენიმმღელვარებას,დაძაბულობას,რომელიცნადირობასახლავსთან,გაითამაშებდნენ
ცხოველთამონადირების,მათიდახოცვის,ნადირობისასთვისტომთადაღუპვისადადატირების
სცენებს:მომავალინადირობის„რეპეტიციას“გადიოდნენ.მათკიდევერთხელუნდაგანეცადათ
უკვეგანცდილი,ანწინასწარგანეცადათსამომავლოდგანსაცდელი.
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ადამიანსთამაშისმოთხოვნილებაყოველთვისჰქონდა.ესკარგადჩანსსახალხოწეს-ჩვეულებ-
ებში(ბერიკაობასადაყეენობაში)საქორწინოთურელიგიურრიტუალებში,ევროპაშიყველიერის
დასასრულსქალაქსათუსოფელშირამდენიმედღიანიკარნავალიიმართებოდა.მასშიდიდითუ
პატარამონაწილეობდა.ლამაზ,უჩვეულოკოსტიუმებშიგამოწყობილიმონაწილენიმხიარულობ-
დნენ.ქალებიმამაკაცურადგადაცმულნი,მამაკაცებიკიკაბებშიგამოწყობილნისეირნობდნენ.ეს
კარნავალისპრინციპია:ყოველივეაკრძალულინებადართულიანიღაბქვეშ,ყველაფერითეატრა-
ლიზებულია.

წარსულშიეწყობოდაე.წ.„სულელებისდღესასწაულები,“მასხარებისადაცრუპენტელებისსა-
ხალხოზეიმები,სადაცყველასშეეძლოძლიერთაამაქვეყნისათა:მეფის,ხელისუფალთადაცინ-
ვა-გაქილიკება.საგანგებოდირჩევდნენტუტუცებისმეფეებს(საქართველოში–ყეენს).ბრბოდას-
ცინოდა,მდინარეშიაგდებდა„ხელისუფალს.“ასეთთამაშებშიჩანდადამოკიდებულებახელისუ-
ფალთამიმართ.ესდღესასწაულებიიყოხელისუფლებისაკრძალვებისგანთავისუფალიცხოვრე-
ბა.თამაშის(კარნავალის)მონაწილესესმოდა,რომყოველივეშეფარდებითიადაპირობითი.

სატურნუსის,მიწათმოქმედებისადამევენახეობისმფარველიღვთაებისპატივსაცემადძველ
რომშიაწყობდნენზეიმს,რომელიცრამდენიმედღესგრძელდებოდა.ცენტრალურიფიგურაიყო
ხარი (დოვლათიანობისადა ძლიერების სიმბოლო). ქუჩებშიდაატარებდნენ ყვავილებით, გირ-
ლანდებითშემკულხარს,აწყობდნენდოღს,ნიღბებისაღლუმს,თეატრალურწარმოდგენებს.ამ
დღეებშიიმპერატორითუმონაისვენებდა,თავდებითუშვებდნენპატიმრებს,არსჯიდნენმოწა-
ფეებს,ათავისუფლებდნენმონებს,მეტიც,მათთავიანთიპატრონებიემსახურებოდნენ.კარნავა-
ლისმონაწილეებისოციალურიშეზღუდვებისგანგასათავისუფლებლადსახესნიღაბქვეშმალავ-
დნენ.

ტექ სტის   გა სა აზ რე ბე ლი   კითხვე ბი:
1. ტექ სტში სიტყვა „ხე ლი სუ ფა ლი“ ბრჭყა ლებ შია ჩას მუ ლი, რად გან იგი:
ა)კარნავალისმთავარმონაწილესაღნიშნავს;
ბ)ციტირებულიასხვანაშრომიდან;
გ)საკუთარისახელია;
დ)საგანგებოდააგამოყოფილი;
ე)პაროდირებულია;
ვ)გადატანითიმნიშვნელობითაა.
2. რას ნიშ ნავს: ნა დი რო ბის „რე პე ტი ცი ას“ გა დი ოდ ნენ?
ა)ვარჯიშობდნენნადირობისათვისსაჭირომოძრაობათაშესრულებაში;
ბ)ასრულებდნენსხვადასხვარიტუალურცეკვას;
გ)ბაძავდნენსხვამონადირეთაცეკვა-თამაშებს;
დ)აწყობდნენნადირობისინსცენირებას;
ე)დგამდნენსპექტაკლ„ბიზონთაცეკვას“.
3. რა მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს თა მაშს ცხო ვე ლე ბი სათ ვის? 
ა)ავითარებსმათთანდაყოლილინსტინქტებს;
ბ)ასწავლისმათკვალისმიგნებასადაფხიზლადყოფნას;
გ)ამზადებსრთულისიტუაციებისთვის,რომლებიც,სავარაუდოდ,მომავალშიშეხვდებათ;
დ)ჰკარნახობსმათ,როგორუნდამოიქცნენსხვადასხვართულვითარებაში;
ე)ავლენსცხოველთაისეთმოძრაობებს,რომლებიცმომავალშიუნდადაამუშაონ.
4. ქვე მოთ მო ცე მუ ლია ორ–ორი  წი ნა და დე ბა (I წი ნა და დე ბა – I აბ ზა ცი დან, II  წი ნა და დე ბა კი  II 

აბ ზა ცი დან) რო მელ პა სუხ შია დაწყვი ლე ბუ ლი ან ალ ოგი ური (მსგავ სი) ში ნა არ სის მქო ნე წი ნა და-
დე ბე ბი?

ა)ცხოველებიისეთსიტუაციებს„ამუშავებენ,“რომლებსაცშეიძლებაშემდგომშეეჯახონ.მათ
ერთხელკიდევუნდაგანეცადათუკვეგანცდილი,ანწინასწარგანეცადათსამომავლოდგანსაც-
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დელი;
ბ)თამაშობსყველა/ერთნიბიზონისტყავსადანიღბებშიგამოწყობილნი,მეორენიკიიარაღით

ხელშიასრულებდნენმომავალინადირობისცეკვას;
გ)თამაშობდნენპირველყოფილიადამიანები;
დ)რაღაცკარნახობსმათ,ცხოვრებასთანშესახვედრადამზადებს/ბიზონებსადაირმებზენა-

დირობისწინრამდენიმედღისგანმავლობაშიმონადირეებიმაგიურ„ბიზონთაცეკვას“განასახი-
რებდნენ.

5. შემ დეგ თა გან აარ ჩი ეთ ქარ თუ ლი ყე ენ ობ ისა და ევ რო პუ ლი კარ ნა ვა ლის ყვე ლა ზე  არ სე ბი თი 
სა ერ თო მა ხა სი ათ ებ ელი: 

ა)რიტუალშიმასხარებიმონაწილეობენ;
ბ)რიტუალისდროსმდინარეშიაგდებენხელისუფალს;
გ)რიტუალისმონაწილეებიუჩვეულოკოსტიუმებშიარიანგამოწყობილნი;
დ)რიტუალიერთსადაიმავედროსტარდება;
ე)რიტუალიაკრძალვებისგანთავისუფალცხოვრებასგანასახიერებს.
6. ყვე ლა ზე კარ გად რო მელ შია ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ამ ტექ სტის მოკ ლე შე ჯა მე ბა?
ა)ბერიკაობის,ყეენობისთუკარნავალისდროსადამიანებისთვისნიღაბქვეშყველაფერინე-

ბადართულია;
ბ)ყველახანაშიყოველცოცხალარსებასაქვსთამაშის,რეალობის,,თეატრალიზების“მოთხოვ-

ნილება;
გ)პირველყოფილიადამიანებიუფრომეტირამითჰგვანანთანამედროვეებს,ვიდრეჩვეულებ-

რივჰგონიათ;
დ)თამაშითთავისუფლებიანმთელიწლისგანმავლობაშიხელისუფალთამიმართდაგროვე-

ბულიაგრესიისგან;
ე)ცხოველებითამაშითიძენენგამოცდილებას,ემზადებიანრეალურიცხოვრებისთვის.
7. სა ტურ ნა ლი ებ ის შემ დე გი მა ხა სი ათ ებ ლე ბი დან რო მე ლი არ უკ ავ შირ დე ბა ძი რი თად ტექ სტის   

III  და IV აბ ზა ცებ ში აღ წე რილ დღე სას წა ულ ებს?
ა)პირობითობა-სიმბოლურობა-შენიღბვა;
ბ)სოციალურითანასწორობისილუზია;
გ)ნაყოფიერებისღვთაებისთაყვანისცემა;
დ)აკრძალვებისმოხსნა;
ე)საყოველთაომხიარულება.
8. დი მიტ რი უზ ნა ძის თა ნახ მად, თა მა შის (ის ევე რო გორც ზე მოქ მე დე ბი სა თუ უბ რა ლოდ გა ლა-

ღე ბის) ფსი ქო ლო გი ური არ სია თვი თაქ ტი ვო ბის  მოთხოვ ნი ლე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა 
ესააყოველისულიერისთანდაყოლილიმისწრაფებაყველაშინაგანიძალისათუშესაძლებლო-

ბისამოქმედებისკენ(დასწორედამითაიხსნებამათითითქოს„მომზადება“თუგავარჯიშება“).
მასარსჭირდებაარავითარიგარემიზეზითუმიზანი,დროდადროთვითონიღვიძებსსულში,
ამიტომთამაშობსცხოველისნაშიერიცადაზრდასრულიპიროვნებაც,რომელსაცაგრეთვედრო-
დადრო შემოქმედებისადა გალაღების მოთხოვნილებაც აქვს. ადამიანის ერთადერთი შინაგანი
ძალა, მისი მეობა, მოითხოვსგანფენა-განვითარებას, ეს კითვითგანხორციელების მისწრაფებას
წარმოქმნის.

ამ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით მო იფ იქ რეთ, თუ რა ტო მაა სა წე სო დღე სას წა ულ ებ ის არ სე ბი თი შე მად-
გე ნე ლი გარ და სა ხი ობა-თა მა ში სა, წე სე ბის დარ ღვე ვა და გა ლა ღე ბა –აარ ჩი ეთ შემ დეგ თა გან ყვე ლა-
ზე არ სე ბი თი:

ა)თამაშიცადადღესასწაულიცოდითგანვეგანუყოფელიაადამიანურიყოფისადაკულტური-
საგან;

ბ)წესებისაზოგადოებაშიცხოვრებისთვისაასაჭირო,ხოლოადამიანსზღუდავს,ანევროზებს;
გ)  თამაშ-დღესასწაულს (წარმართობის ნაშთს) საუკუნეთა განმავლობაში ამაოდ ებრძოდა
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ქრისტიანობაც,ისლამიც;
დ)ორივე(თავისთავადდაარაგამიზნულად)ხელსუწყობსსულდგმულისშინაგანიძალების

გავარჯიშებას;
ე)ადამიანთამხოლოდმცირენაწილსაქვსშემოქმედებისნიჭი,სარბიელი,სხვებსკითამაში

სჭირდებათ;
ვ)წესებისოციალურია,ისინიმუდმივადმეტ-ნაკლებადძაბავსდაზღუდავსადამიანს.
9. მერ ვე კითხვის  პა სუ ხე ბი დან მო ძებ ნეთ:
I.ზედმეტიკატეგორიულობისგამომცდარია);ბ);გ);დ);ე);ვ).
II.ზედმეტიზოგადობისგამოარაფრისმომცემია);ბ);გ);დ);ე);ვ).
III.თავისთავადმართებული,მაგრამაქუადგილოა);ბ);გ);დ);ე);ვ).
IV.ორითავისთავადაცმცდარი,დ.უზნაძისთეორიისსაპირისპიროა);ბ);გ);დ);ე);ვ)

პა სუ ხე ბის გან ხილ ვა
კ ი თ ხ ვ ა    №1. 
სწო რი პა სუ ხია  ვ) გა და ტა ნი თი მნიშ ვნე ლო ბი თაა გა მო ყე ნე ბუ ლი. 
აქარცციტატაგვაქვს,ისარცსაკუთარისახელია(ჟურნალ-გაზეთისდასახელება).იგიმართლახელისუ-

ფალსკიარნიშნავს,არამედპაროდირებულს.
კ ი თ ხ ვ ა   №2.
სწო რი პა სუ ხია  დ) აწყობ დნენ ნა დი რო ბის ინ სცე ნი რე ბას, რადგან,,რეპეტიცია“უკავშირდებასცენას.
ესწერიაპირველაბზაცში:ისინიგაითამაშებენსცენებსმომავალიყოფიდან...ცხოველებიისეთვითარე-

ბებს„ამუშავებენ“,რომლებსაცშეიძლებაშემდგომშეეჯახონ.
კ ი თ ხ ვ ა    №3.
სწო რი პა სუ ხია   გ) ამ ზა დებს მათ რთუ ლი სი ტუ აცი ის თვის, რომ ლე ბიც, სა ვა რა უდ ოდ, მო მა ვალ ში შეხ-

ვდე ბათ. 
ა)ინსტინქტივერავითარებს;
ბ)ესძალიანკერძოა,მარტოესარაათამაშისმიზანი;
გ)თამაშიარაფერსკარნახობს;
დ)მცდარია–მომავალშიუნდადაამუშაონ.
კ ი თ ხ ვ ა    №4.
სწო რი პა სუ ხია   ა) ცხო ვე ლე ბი ის ეთ სი ტუ აცი ებს „ამ უშ ავ ებ ენ,“ რომ ლებ საც შე იძ ლე ბა შემ დგომ შე ეჯ ახ-

ონ. მათ ერ თხელ კი დევ უნ და გა ნე ცა დათ უკ ვე გან ცდი ლი, ან წი ნას წარ გა ნე ცა დათ სა მო მავ ლოდ გან საც დე-
ლი.

მიუხედავადიმისა,რომპირველწინადადებაშისაუბარიაცხოველებისთამაშზე,მეორეშიკი–ადამიან-
ისაზე,ორივემათგანშიერთსადაიმავეზე–თამაშისდანიშნულებაზეასაუბარი;

ბ)პირველიწინადადებაზოგადია,მეორე–კონკრეტული;
გ)პირველიწინადადებაასახელებსფაქტს,მეორე–აკონკრეტებს,აღწერსმას,ამიტომამორწინადადებას

სხვადასხვაფუნქციააქვს;
დ)პირველწინადადებაშითამაშისდანიშნულებაზეასაუბარი,მეორეშიასახულიაკონკრეტულიფაქტი,

ამიტომფუნქციაგანსხვავებულია.
კ ი თხ ვ ა    №5.
სწო რი პა სუ ხია  ე) რი ტუ ალი აკ რძალ ვე ბის გან თა ვი სუ ფალ ცხოვ რე ბას გა ნა სა ხი ერ ებს.
მო ცე მულ პა სუხ ში არც ყე ენ ობ აზეა სა უბ არი და არც კარ ნა ვალ ზე, არ ამ ედ ზო გა დად რი ტუ ალ ის და ნიშ-

ნუ ლე ბა ზე.
ბ)საქართველოშიარაა;ყველადანარჩენპასუხში(ხელისუფლისმდინარეშიჩაგდება;კოსტიუმირებადა

დროარარისარსებითიმახასიათებლები).
კ ი თ ხ ვ ა   №6.
სწო რი პა სუ ხია ბ) ყვე ლა ხა ნა ში ყო ველ ცოცხალ არ სე ბას აქ ვს თა მა შის–რე ალ ობ ის ,,თე ატ რა ლი ზე ბის“ 

მოთხოვ ნი ლე ბა. 
აქმოკლედააშეჯამებულიდაგანზოგადებული(ყველა,ყოველი...)თამაშისდანიშნულება.
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ა)არაფერიანათქვამიცხოველებისთამაშისშესახებ;
გ)პირველრიგშიგამოსარიცხია;
დ)დააკვირდითსიტყვას,,მთელიწლისგანმავლობაში,“უნდაიყოს,,მთელიცხოვრების“;
ე)არაფერიანათქვამიადამიანებისთამაშისშესახებ
კ ი თ ხ ვ ა    №7.
სწო რი პა სუ ხია  გ) ნა ყო ფი ერ ებ ის ღვთა ებ ის თაყ ვა ნის ცე მა. ესყველარიტუალიიმართებოდაგაზაფხულ-

ზე,როცაბუნებაიღვიძებს,იწყებათესვადაა.შ.თუმცატექსტშიაღნიშნულასპექტზეარაფერიანათქვამი.
რიტუალებსუკავშირდება:ა)პირობითობა–სიმბოლურობა–შენიღბვა;ბ)სოციალურითანასწორობის

ილუზიაც;დ)აკრძალვებისმოხსნაცდაე)საყოველთაომხიარულებაც.
კ ი თ ხ ვ ა    №8.
სწო რი პა სუ ხია  ვ) წე სე ბი სო ცი ალ ურია, ის ინი მუდ მი ვად მეტ-ნაკ ლე ბად ძა ბავს და  ზღუ დავს ად ამი ან ის 

სულს.
აქჩანსმიზეზი,თურატომსურსწესებისდარღვევაყველასულდგმულს,ისინიმუდმივადმეტ-ნაკლე-

ბადძაბავსდაზღუდავსადამიანისსულს.
კ ი თ ხ ვ ა    №9.
ა)ზედმეტადზოგადია;
ბ)სიტყვა,,ანევროზებს“ზედმეტადკატეგორიულია;
გ)აქრელიგიაარაფერშუაშია;
დ)ასახელებსფაქტსდაარამისგამომწვევმიზეზს;
ე)დიმიტრიუზნაძისთეორიაშიამაზეარაფერიანათქვამი.

და ვა ლე ბა №1.  ყუ რადღე ბით წა იკ ითხეთ და გაიაზრეთ ტექ სტე ბი: 
1.საერთაშორისოურთიერთობათასისტემაშიზოგიერთისახელმწიფობუფერისროლსასრუ-

ლებს.ბუფერულს,როგორცწესი,უწოდებენორანმეტძლიერქვეყანასშორისმოქცეულპატარა
სუსტსახელმწიფოს,რომელსაცარააქვსაქტიურისახელმწიფოპოლიტიკადარომლისუპირვე-
ლესიფუნქციაადაპირისპირებულთაგამიჯვნადაკონფლიქტისშესაძლებლობებისმინიმუმამდე
დაყვანა.ბუფერიშეიძლებაიყოსდაპირისპირებულსახელმწიფოებსდამათიგავლენისსფეროებს
შორისმოქცეულიმთელირეგიონიანზონაც.

ტერმინი„ბუფერულისახელმწიფო“პირველადXIXსაუკუნისბოლოსგამოიყენეს.ესსულაც
არნიშნავსიმას,რომბუფერულიტერიტორიისანქვეყნისკონცეფციასაერთაშორისოურთიერ-
თობებისპრაქტიკაშიადრეარარსებობდა.ძველიეგვიპტისპოლიტიკასაშიშიმეზობლებისმი-
მართბუფერულიტერიტორიებისარსებობასითვალისწინებდა.ძველირომისსახელმწიფოსპარ-
სეთისაგანთავისდასაცავადბუფერულზონადსირიასიყენებდა.

სახელმწიფოსბუფერულობისერთ-ერთიმნიშვნელოვანიგანმსაზღვრელიაწმინდაგეოგრაფი-
ულიფაქტორი.ჯერკიდევუძველესიცივილიზაციებიცდილობდნენ,ფიზიკურ-გეოგრაფიული
ზღუდეები(მთები,უდაბნოები,ჭაობები)ერთმანეთისაგანგასამიჯნავადგამოეყენებინათ.დღეს,
როცაგანვითარებულისამხედროტექნიკა(თვითმფრინავები,რაკეტები)ბუფერულიტერიტორი-
ისრელიეფისმნიშვნელობასთითქოსუნდაამცირებდეს,ისუსაფრთხოებისთვალსაზრისითმა-
ინცმნიშვნელოვანია,სამხედრომოქმედებებიდღესაცძირითადადტერიტორიისდაკავებასგუ-
ლისხმობს. ბუფერული ქვეყნისრელიეფი განსაზღვრავს მის ხასიათს:თუკირელიეფი სატრან-
სპორტოკომუნიკაციისათვისარაახელსაყრელი,მაშინქვეყანამშეიძლებაგამმიჯნავისფუნქცია
შეასრულოს,ხოლოთურელიეფიხელსაყრელიაგადაადგილებისათვის,ისაგრესორმაშეიძლება
მეტოქეზეთავდასხმისათვისგამოიყენოს.

მ.უაითიგამოყოფსბუფერულისახელმწიფოებისსამტიპს:ტრიმეტრებს,ნეიტრალებსადასა-
ტელიტებს.ტრიმერიისეთიბუფერია,რომელიცერთმანეთთანდაპირისპირებულძლიერმეზობ-
ლებზეგარკვეულგავლენას,მათწაკიდებას,მათშორისმანევრირებასახერხებს.ნეიტრალიისეთი
სახელმწიფოა,რომელსაცაქტიურისაგარეოპოლიტიკაარაქვს.ამისკარგმაგალითადშეიძლე-
ბა საფრანგეთ-გერმანიისდა საფრანგეთ-იტალიის საზღვრების გასწვრივ განლაგებულიპატარა
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ქვეყნებიმივიჩნიოთ.სატელიტიისეთიქვეყანაა,რომელსაცსაგარეოპოლიტიკასსხვაუკონტრო-
ლებს.აღნიშნულიტიპისბუფერებსშორისზღვრისგავლებახშირადჭირს.ძალთათანაფარდობის
ცვალებადობამერთსადაიმავებუფერულსახელმწიფოსშეიძლებამოკლეისტორიულპერიოდ-
შისამივეროლიშეასრულებინოს.

ბუფერულიზონისათუსახელმწიფოს„თანდაყოლილი“თავისებურებაისარის,რომიგითა-
ვად შეიძლება იქცესდაპირისპირებულ მეზობელთა ინტერესების ობიექტადდა კონფლიქტის
მიზეზად.მეტოქისაგანბუფერულიქვეყნითგამოყოფილიყოველიძლიერისახელმწიფოდაინ-
ტერესებულია, არდაუშვას ბუფერის გაკონტროლება. ის შეეცდება, თავად გააკონტროლოს, ან
შეუნარჩუნოს მას ნეიტრალურობადა სუვერენულობა. ამრიგად, ბუფერულისახელმწიფოს სი-
ცოცხლისუნარიანობადამოკიდებულიამეზობლებისსურვილზე,შეინარჩუნონიგი,როგორცბუ-
ფერი,ასევეიმაზე,თურამდენადუწყობსიგიხელსძლიერმეზობლებსშორისმშვიდობისშენარ-
ჩუნებას.

1. ბუ ფე რად ყოფ ნის აუც ილ ებ ელი პი რო ბაა, რომ ქვე ყა ნა:
ა)პატარადასუსტიიყოს;
ბ)გარემოცულიიყოსძლიერიქვეყნებით;
გ)არატარებდესაქტიურსაგარეოპოლიტიკას;
დ)მდებარეობდესდაპირისპირებულსახელმწიფოთაშორის;
2. IIIაბ ზა ცის სა ფუძ ველ ზე შე იძ ლე ბა და ვას კვნათ რომ:
ა)ძველდროსთანშედარებითთანამედროვეეპოქაშიბუფერისძირითადიდანიშნულებარა-

დიკალურადშეიცვალა;
ბ)დროთაგანმავლობაშიბუფერულიქვეყნისრელიეფისხასიათმამეტიმნიშვნელობაშეიძინა;
გ) ბუფერულქვეყანაშიფიზიკურ-გეოგრაფიულიზღუდეების არსებობა-არარსებობადღესაც

განსაზღვრავსმისფუნქციებს;
დ) სამხედრო მოქმედებები თანამედროვე ეპოქაში მხოლოდ ტერიტორიების დაკავებას გუ-

ლისხმობს.
3. რა არ ის ის ძი რი თა დი კრი ტე რი უმი, რაც მ.უაით ის მი ერ გა მო ყო ფილ სა მი ტი პის ბუ ფე რულ 

ქვეყ ნებს ერ თმა ნე თი სა გან გა ნას ხვა ვებს:
ა)მათთვისდამახასიათებელისაგარეოპოლიტიკა;
ბ)მეზობელქვეყნებზემათიგავლენისშედეგები;
გ)სხვასახელმწიფოთაშორისმანევრირებისმცდელობა;
დ)გეოგრაფიულიადგილმდებარეობისხასიათი.
4. რა ტომ შე იძ ლე ბა იქ ცეს ბუ ფე რი და პი რის პი რე ბულ მე ზო ბელ თა ინ ტე რე სე ბის ობი ექ ტად?
ა),,მეტოქისგანბუფერულიქვეყნითგამოყოფილიყოველიძლიერისახელმწიფოდაინტერესე-

ბულია,არდაუშვასმეტოქისმიერბუფერისგაკონტროლება“;
ბ),,ბუფერულისახელმწიფოსსიცოცხლისუნარიანობადამოკიდებულიაიმაზე,თურამდენად

უწყობსისხელსძლიერმეზობლებსშორისმშვიდობისშენარჩუნებას“;
გ),,ძლიერისახელმწიფო...შეეცდებათავადგააკონტროლოსბუფერულისახელმწიფო,ანშე-

უნარჩუნოსმასნეიტრალურობადასუვერენულობა.“ესარიქნებადაპირისპირებისსაბაბი;
დ),,სახელმწიფოებიამჯობინებენ,ბუფერულიქვეყანამათშორისშექმნილსტაბილურზონას

წარმოადგენდეს.“
5. ქვე მოთ ჩა მოთ ვლილ თა გან რო მე ლი ფუნ ქცია არა აქ ვს ბუ ფე რულ ქვე ყა ნას?
ა)დაპირისპირებულქვეყნებსშორისსატრანსპორტოდერეფნისIდაIIIაბზაცები;
ბ)კონფლიქტშიჩართულსახელმწიფოთაშორისშუამავალს;
გ)დაპირისპირებულმხარეთაერთმანეთისაგანდაშორების;
დ)კონფლიქტისწარმოქმნისშესაძლებლობისმაქსიმალურადშემცირების.
6. ქვე მოთ და სა ხე ლე ბუ ლია სა მი თე მა, რომ ლე ბიც მი მო ხი ლუ ლია ტექ სტში:
ა)გარკვეულიპოლიტიკურიმოვლენისძირითადინიშნებიდაფუნქციები;
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ბ)გარკვეულიპოლიტიკურიმოვლენისსახეობათააღწერაIVტრიმერი,ნეიტრალი,სატელიტი;
გ)ექსკურსიგარკვეულიპოლიტიკურიმოვლენისისტორიიდანIIდაIIIწარსულშიროგორია.
7. რო მელ აბ ზაც ში ვი თარ დე ბა თი თოეული თე მა ანუ პა სუ ხის ვა რი ან ტე ბი დან რო მე ლია მარ-

თე ბუ ლი?
ა)1–I,II,IVაბზაცები; 2–III,IVაბზაცები;3–II,IIIაბზაცები;
ბ)1–I,II,IVაბზაცები;2–IVაბზაცი;3–I,II,IIIაბზაცები;
გ)1–I,III,Vაბზაცები;2–IVაბზაცი;3–II,IIIაბზაცები;
დ)1–I,III,Vაბზაცები;2–II,IIIაბზაცები;3–II,IVაბზაცები.

2. ნატურმორტიმხატვრობისერთ-ერთიჟანრია.სიტყვა,,ნატურმორტი“მკვდარბუნებასნიშ-
ნავს.ნატურმორტიასახავსუძრავსაგნებს:ყვავილებს,ხილს,ნანადირევს,მუსიკალურსაკრავებ-
სადანებისმიერსხვასაგანს.მე-19საუკუნემდენატურმორტისთითქმისყველაავტორისმიზანი
მაქსიმალურირეალისტურობისმიღწევაიყო.ყველაზერეალისტურინატურმორტებიცნობილია
,,ტრომპლ’ეის“სახელით,რაცქართულად,,თვალისმოტყუებას“ნიშნავს.ესსურათებიისეთშთა-
ბეჭდილებასგვიქმნის,თითქოსჩვენთვალწინრეალურისაგნებიადაარასურათისბრტყელიზე-
დაპირი.

ნატურმორტი,როგორცჟანრი,ანტიკურსაბერძნეთსადარომშიიღებსდასაბამს,სადაცისმდი-
დართასახლებისკედლებისმოსართავადგამოიყენებოდა.ერთიბერძენიმწერლისთქმით,მხატ-
ვარმაზევქსისმადახატა ყურძნის მტევანი,რომელიციმდენადჰგავდა ნამდვილს,რომ ჩიტები
მის აკენკვასცდილობდნენ, მაგრამზევქსისსპარასიასმა აჯობა. მანისეთიფარდადახატა,რომ
ზევქსისმამისიგადაწევადააპირა.მოგვიანებითშუასაუკუნეებსადარენესანსისპერიოდში,ნა-
ტურმორტები,ძირითადად,დიდისურათებისნაწილსწარმოადგენდა.მაგალითად,ღვთისმშო-
ბელთანერთადხშირადგამოხატავდნენლარნაკსდუმფარებით,რომლებიცსიმბოლურადუმან-
კოებასგანასახიერებდა.მხოლოდXVIIსაუკუნეშიიქცანატურმორტიდამოუკიდებელჟანრად.ამ
დროსისგანსაკუთრებითპოპულარულიიყოჰოლანდიელმხატვართაშორის,რომლებიცთავი-
ანთტილოებზე,ჩვეულებრივასახავენფუფუნებისსაგნებს:ვერცხლისჭურჭელს,ბროლისფიალ-
ებსდაჭრელთაიგულებს.ზოგჯერნატურმორტებითგარკვეულიფარულიაზრებიიყოგადმოცე-
მული.მხატვრებიხშირადისეთსაგნებსგამოხატავდნენ,რომელთაცამათუიმიდეისწარმოჩენა
შეეძლოთ.მაგალითად,წიგნებინიშნავდაცოდნას,მუსიკალურიინსტრუმენტები–სიამოვნებას,
ხოლოთავისქალა–ამქვეყნიურიცხოვრებისწარმავლობას.

XIXსაუკუნემდეკრიტიკოსებინატურმორტებსარსწყალობდნენ.მათმხოლოდოსტატობისას-
ამაღლებელსაშუალებადმიიჩნევდნენ.ისინიარსაჭიროებდამხატვრისგანარცფანტაზიისუნარს
დაარცაზროვნებას.

XIX საუკუნეში ნატურმორტი თანდათან სცილდებოდა რეალობას. მხატვრებმა თავიანთი
გრძნობების, განწყობილების გამოსახატავად ექსპერიმენტებს მიჰყვეს ხელი. ისინი ხშირად ის-
ეთსაგნებსირჩევდნენ,რომელთაცმათთვისგანსაკუთრებულიმნიშვნელობაჰქონდა,დაისეთ
სტილსადაფერებსიყენებდნენ,რომლებიცმათგრძნობებსუფროშეეფერებოდა,ვიდრე–რეალ-
ობას.ფრანგიმხატვრის–ედუარდმანესთქმით,„ხილისადაყვავილებისმეშვეობითმხატვარს
ყველაფრისგამოხატვაშეუძლია.“

ცნობილიჰოლანდიელიმხატვრის,ვანგოგის,ერთნახატზეგამოხატულიასკამი.სკამზეჩი-
ბუხიდევს.ოთახისკუთხეშიმდგარიყუთიდანხახვისმწვანეღეროებიმოჩანს,რაცბუნებისადა
განახლებისსიმბოლოა.მხატვრისსკამიდაჩიბუხი–ესუბრალონივთებიისეთივეწარმავალიდა
მიწიერია,როგორიცთვითადამიანი.ვინსენტვანგოგისესნატურმორტიერთგვარისიმბოლური
ავტოპორტრეტია. საგნები მისტილოებზე აისახება მხატვრის სულიერი მდგომარეობის შესაბა-
მისად.ვანგოგიწერდა:„იმისნაცვლად,რომზუსტადგამოვსახოის,რასაცვხედავ,ფერებსჩემე-
ბურადვიყენებ,რათაუფროენერგიულდგამოვხატოსაკუთარითავი.“მასმიაჩნდა,რომფერებს
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კონკრეტულიემოციურიფასეულობააქვს.ყოველიფერიმისთვისსულიერიგანცდისსიმბოლო
იყო.მაგ.:„მზესუმზირებში,“რომელიცთავისმეგობარს,პოლგოგენს,მიუძღვნავანგოგმა„ჰარმო-
ნიული“ნარინჯისფერიდაყვითელიფერებიმეგობრობისგამოსახატავადგამოიყენა.

1. XIX სა უკ უნ ემ დე კრი ტი კო სე ბი ნა ტურ მორ ტის ავ ტორ თა მი ზა ნი იყო:
ა)დამთვალიერებლისათვისისეთიშთაბეჭდილებისშექმნა,თითქოსტილოზე„მკვდარიბუნე-

ბაა“ასახული;
ბ)ყვავილების,ხილის,ნანადირევისასახვითმხატვრობისახალიმიმართულებისშექმნა;
გ)სურათისბრტყელზედაპირზეუძრავდაარარეალურსაგანთაასახვა;
დ)უძრავსაგანთამაქსიმალურადრეალისტურადასახვა.
2. ქვე მოთ ჩა მოთ ვლილ თა გან რო მე ლი არაა მარ თე ბუ ლი, ტექ სტის მი ხედ ვით?
ა)ანტიკურსაბერძნეთსადარომშინატურმორტსდეკორატიულიფუნქციაჰქონდა;
ბ)XVIIსაუკუნისჰოლანდიელიმხატვრებინატურმორტზეხატავდნენიმდროინდელისაზო-

გადოებისმატერიალურიკეთილდღეობისამსახველსაგნებს;
გ)შუასაუკუნეებსადარენესანსისპერიოდშინატურმორტიმხოლოდსურათისნაწილსწარმო-

ადგენდა,შეიძლებოდამასგარკვეულისიმბოლურიდატვირთვაცჰქონოდა;
დ)მხატვრებმამხოლოდXIXსაუკუნეშიდაიწყესნატურმორტისმეშვეობითგანყენებულიიდე-

ებისსიმბოლურადგამოსახვა.
3. რა შე იც ვა ლა ნა ტურ მორ ტის გა აზ რე ბა ში XIX სა უკ უნ იდ ან?
ა)ნატურმორტებზეგაჩნდაისეთისაგნები,რომლებიცუფროშეესატყვისებოდამათავტორთა

გრძნობებს,განწყობილებას,ვიდრე–სინამდვილეს;
ბ)მხატვრებმაექსპერიმენტებსმიჰყვესხელი:ცდილობდნენგარესინამდვილისშემეცნებასდა

მისრეალისტურადასახვას;
გ)კრიტიკოსებმანატურმორტიმიიჩნიესმხოლოდოსტატობისასამაღლებელ,ხატვისტექნი-

კისდასაუფლებელსაშუალებად;
დ)კრიტიკოსებმადაამკვიდრესაზრი:ნატურმორტისშექმნასარსჭირდებააღქმულისგააზრე-

ბაანწარმოსახვისგანსაკუთრებულიუნარი.
4. ვან გო გის ერთ-ერთ ნა ტურ მორ ტზე გა მო ხა ტუ ლია უბ რა ლო საგ ნე ბი (მე-4 აბ ზა ცი). ამ ნა ტურ-

მორ ტის მი ხედ ვით, შე იძ ლე ბა ვი ვა რა უდ ოთ, რომ ავ ტო რი არ იზი არ ებ და იმ ცხოვ რე ბი სე ულ ღი-
რე ბუ ლე ბებს, რომ ლებ ზეც მიგ ვა ნიშ ნებს:

ა)შუასაუკუნეებისადარენესანსისპერიოდისნატურმორტები;
ბ)XVIIსაუკუნისჰოლანდიელმხატვართანატურმორტები;
გ)ფრანგიმხატვრის–ედუარდმანესნატურმორტები;
დ)ვანგოგისავენატურმორტი„მზესუმზირები.“
5. ჩა მოთ ვლილ თა გან რო მელ მხატ ვარ თა ნა მუ შევ რებს შე იძ ლე ბა ვუ წო დოთ ,,ტრომპ ლ’ ეის“?
ა)ზევქსისისადაპარასიასის;
ბ)ზევქსისისადაედუარდმანეს;
გ)ვანგოგისაპარასიასის;
დ)ედუარდმანესადაპოლგოგენის.
6. ტექ სტში მოყ ვა ნი ლია ორი მხატ ვრის ცი ტა ტა. რა აქ ვთ სა ერ თო მათ ავ ტო რებს?
ა)ისინიუმეტესადჰარმონიულიფერებითხატავდნენნატურმორტებს,რათაშეექმნათსიმბო-

ლურიავტოპორტრეტები;
ბ) მათთვის ფერებს კონკრეტული ემოციური ფასეულობა ჰქონდა, ამიტომ ისეთებს იყენებ-

დნენ,რომლებიცობიექტურრეალობასშეესაბამებოდა;
გ)ისინიცდილობდნენგრძნობის,განწყობილების,სულიერიმდგომარეობისგამოხატვასუს-

ულოსაგნებისმეშვეობით;
დ)ტილოზეისინიგამოსახავდნენ, ძირითადად,უბრალონივთებს, ამქვეყნიურიცხოვრების

წარმავლობაზერომმიენიშნებინათ.
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7. ქვე მოთ წარ მოდ გე ნილ წი ნა და დე ბებ ში მოკ ლე დაა ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ამა თუ იმ აბ ზა ცის ში-
ნა არ სი (მა თი რი გი თი ნო მე რი, შე საძ ლოა არ ემ თხვე ოდ ეს ტექ სტში აბ ზა ცე ბის თან მიმ დევ რო ბას):

1.მითითებულიაძირეულიგარდატეხაამჟანრისგააზრებაში;
2.დაზუსტებულიაამამჟანრისახლებურიკონცეფციაერთ-ერთიმხატვრისშემოქმედებისსა-

ფუძველზე;
3.მიმოხილულიაეპოქათამიხედვითამჟანრისდანიშნულებისცვლა;
4.განმარტებულიასახვითიხელოვნებისერთ-ერთიჟანრისარსი.
8. რო მელ აბ ზა ცებს შე ეს აბ ამ ება ეს წი ნა და დე ბე ბი ანუ პა სუ ხის ვა რი ან ტე ბი დან რო მე ლია მარ-

თე ბუ ლი?
ა)Iაბზაცი–3,IIაბზაცი–2,IIIაბზაცი–4,IVაბზაცი–1;
ბ)Iაბზაცი–4,IIაბზაცი–2,IIIაბზაცი–3,IVაბზაცი–1;
გ)Iაბზაცი–3,IIაბზაცი–2,IIIაბზაცი–2,IVაბზაცი–4;
დ)Iაბზაცი–4,IIაბზაცი–2,IIIაბზაცი–1,IVაბზაცი–2.

რე ზი უ მე  აკადემიური ტექსტის  შეჯამებაა. იგი ძირითადი ტექსტის საფუძველზე იქმნება.
მასშიავტორისაკუთარისიტყვებითმოკლედ, შეკუმშულად გადმოსცემსტექსტისმთავარსათ-
ქმელს,ნაშრომის შინაარსს ან ძირითად დებულებებს.საამისოდგამოიყენებათეზისი,თემატური
წინადადებები.

რეზიუმეიწერებამშობლიურდაუცხო ენაზე.
რე ზი უ მეს შექ მნის ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი ა:
1.სათაური;
2.შესავალიდადასკვნარეზიუმესარსჭირდება;
3.რეზიუმესსტილიშესაბამებატექსტისას;
4.რეზიუმეშიგადმოიცემანაშრომისმხოლოდზოგადიდებულებები;
5.რეზიუმეშიარაისახებაავტორისკომენტარებიდაშენიშვნები;
6.აუცილებელიაავტორისადარეზიუმირებისთარიღისმითითება.
კარ გი რე ზი უ მეს მა ხა სი ა თებ ლე ბია:
1.თეზისირეზიუმესშესავალნაწილშიაგამოკვეთილი;
2.ნათლადააწარმოჩენილიავტორისიდეადამიზანდასახულობა;
3.რეზიუმეშიარაისახებამეორეხარისხოვანიდეტალები;
4.რეზიუმეარშეიცავსინფორმაციას,რომელიცტექსტშიარააწარმოდგენილი;
5.რეზიუმეშიარჩანსჩვენი,პირადიშეხედულება;
6.დაწერილიაჩვენივედაარაავტორისეულისიტყვებით.
რო გორ დავ წე როთ  თე მის ან  სტა ტი ის  რე ზი უმე?
1.წაიკითხეთსტატია.დაადგინეთმისიდედააზრი,ძირითადიმოსაზრებანიდადებულებები;
2.შეადგინეთსტატიისმონახაზი,გეგმა,რომელშიცჩამოყალიბებულიათემისთეზისი,თან-

მიმდევრულად,მუხლებადიქნებაჩამოწერილითეზისისგანმამტკიცებელიძირითადიმოსაზრე-
ბებიდაიდეები;

3.გვერდზეგადადეთსტატია;შექმნილიმონახაზისსაფუძველზეთქვენივესიტყვებით
დაწერეთრეზიუმესპირველივარიანტი;
4.გადაამუშავეთდაშეასწორეთტექსტიგრამატიკისადასტილისთვალსაზრისით(შავთვალა-

ძე,დუნდუა,2013:93).
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  მაია კიკ ვა ძე, ნა ნა ცეცხლა ძე

მზეს თან და კავ ში რე ბუ ლი ლექ სი კაფრა ზე ოლ ოგია ქარ თულ ში

მზე ქართული კულტურის, მითოსისა და ფოლკლორის უმთავრესი სახე-სიმბოლოა.ის არის შემეც-
ნების, ცოდნის, სილამაზის წყარო, გვხვდება სიხარულის თუ მწუხარების ამსახველ ფრაზეოლოგიზმებში 
(ხახიაშვილი,2009:256). 

,,მსოფლიოს ძველ კულტურულ ხალხთა შორის მზის განდიდება არსად ისეთი ძალით არაა ფიქ-
სირებული, როგორც ჩვენს ქართულ ენაში, ქართულ მითოლოგიაში,კულტებში, ხელოვნებაში (,,მზეო, 
ამ ოდი, ამ ოდი, მზე ში ნა და მზე გა რე თა,“,,ლი ლეო“), ცალკეულ სიტყვაში:,,მზე თუ ნა ხა ვი,“ ,,მზე ჭა ბუ კი,’’ 
,,მზი ური “, ,,პი რიმ ზე,“ გამოთქმებში:, ,,მზით გაც ვე თა“, ,,მზით გა ხა რე ბა,“,,მზე პირს იბ ანს ... კოლხეთის 
მეფე მზის შვილია,მზეა ქართულ ჩუქურთმებში,ტაძრებში“(გელოვანი,P1980:28). 

ქართულში უხვადაა მზისგან ნაწარმოები კომპოზიტი: მზე ენა ობა-ენამზეობა(საბა); მზეგ რძე ლო ბა_
დღეგრძელობა;მზის თუ ალი_მზე (ძვ.) (ზ.სარჯვ.); მზი საღ მო სა ვა ლი (ძვ.)  აღ მო სავ ლე თი (იქვე); მზის და-
სა ვა ლი (ძვ.) და სავ ლე თი (იქვე); მზის პი რი_მზიანი ადგილი (იქვე); მზი სი ერი გან ჯა ფის (სამ ღე რე ლი) 
თა ვიავ თა ფი (სა ბა); მზებ ძა ნე ბა ნი (ფშ.)მწუხრი (გ.ცოც.); მზე დაკ რუ ლი (მთიულ.)_ მზის მიერ გაფუ-
ჭებული (ლ.კაიშ.); მზე კა ბა ნი (ფშ.,კახ.) _ ყანას რომ ქარი სხვადასხვა ფერს ადებს(ი.ჭყონ.); მზე მაქ ცია 
(იმ ერ.) _ საათი (ა.მაყ.); მზე ნაქ ცე ვა (ქარ თლ.) - 2122ივნისის შემდეგგამოჩეკილიწიწილა(გ.შატბერ.);მზე-
სუჭ ვრი ტა - ლილიფარი; მზეწ ვე რე ბა (თუშ.) მზის ჩასვლის დრო (თ.უთრგ.); მზეწ ვია (ფშ.) _ ჩიტი (ვაჟა); 
გამ ზე ვე ბა, გამ ზე ურ ება (ქეგლ);  მზვა რე (თი ან.) _მზი ანი ად გი ლი (საბა; ქეგლ; დ.ჩუბინაშვ.). მზის ტი ალი 
(მზის ჩასვლა). 

მზეს ვე უკავშირდება შემდეგი ანთროპონიმები:მზე ვი ნა რი, მზე ონა, მზე ქა ლა, მზე ხა თუ ნი, მზია, მზი-
ანა, მზი სა და რი, მზი ური, გულ თამ ზე, ქალ თამ ზე და ა. შ. 

ქართულში მზეს თან დაკავშირებული უამრავი ფრაზეოლოგიზმია.ხევსურეთში იტყვიან: მზე ზე და-
ვას/იარ ებ ის (დადის),ე.ი. ცოცხალია (ალ.ჭინჭ.).მზის თვის ყუ რე ბაც სიცოცხლესნიშნავს:,,იასაც...უნდო-
და მზის თვის ეყ ურ ებ ინა“(ბარნ);,,..შენი რძალი ელისაბედი კი მზეს უყ ურ ებ დეს“(ილია).საპირისპიროდ, 

მზის დაბ ნე ლე ბა/დად გო მა/მზის შუ ქის ჩახ დო მა სიკვდილზე მიანიშნებს. 
მზის დაბ ნე ლე ბა სიკვდილის მეტაფორაა:ჩვენებმა... მზე და უბ ნე ლეს“ (ბარნ.); ნუ ბნელ იქ მთ მზე სა 

თქვენითა ბნე ლი თა“ (ვტ.); ...დღე და მიბ ნე ლა მზი ანი“(ვაჟა); ,,გუგუა მალე და უბ ნე ლებ და მზეს“(ყაზბ.); 
მზეს დიდ ხანს არ გაც ქე რი ნებ დი (იქვე); ონისე…... ვისაც კი შაეყრებოდა, მზის თვის დიდ ხანს არ აც ქე-
რი ნებ და“(იქვე,226). ნაადრევად გარდაცვლილის მეტაფორაა მზით გა უმ აძ ღა რი:,,მოგვიკლეს კარიაული, 
გა უმ აძ ღა რი მზი საო.“         

სიკვდილის მეტაფორაა მზის ჩას ვე ნე ბა და მზის ჩას ვლაც: ,,15 აგვისტოს...მზე ჩა ეს ვე ნა და 16ს რუსე-
თის იმპერატორის მზე ამ ოვ იდა“ (მ. ჯავახ.);,,ერთი დრო დაგიდგება, რომ ჩა გი ვა მზე (გ.Gნათ.); მო აწია 
ჟა მი დღი სა და ლევ ნი საი და მზი სა მის დავ სე ბი საი...ამბობს წმინდა ნინო სიკვდილის წინ.

მზე გვხვდე ბა ,,წყევლის ფორმულებში(შიოშვილი,2006:5):ამ ომ ავ ალ მზეს არ გა ყუ რე ბია ღმერ თმა, გა-
გი შავ დეს მზე, გაგისკდა ეგ თვალები და ჩი გიქ ცია მზე, დაგ ნატ რულ დეს სამ ზეო,’ ,,მოღალულმა მზემ 
სი ნათ ლე ნუ გა ნახ ვი ნოს, შე მზე ჩა საქ რო ბო,“ ,,შენ ჩა ყე ვი ჩა მა ვალ მზეს და არ ამ ოყ ევი ამ ომ ავ ალს“.
მაჭახლურ წყევლებში გვხვდება:,,შე ნიმც მზე და უბ ნელ დე ბა შენს დედმა მა სა,მზე ზემც ნუ ივ ლის დიდ-
ხან სა“.

მზე იმედის წყაროცაა. ნ.Nდუმბაძის რომანში ,,მე ვხედავ მზეს“ მზის კულტით მწერალი სიკეთეს, 
სათნოებას,სიყვარულს უმღერის. ქართულში გვაქვს იდიომი სამ ზე ოს გა მოს ვლაც (გამოჯანმრთელება).

მზე უმთავრესი სიმბოლოა ქრისტიანულ სიმბოლიკაში.,,მზე სი მარ თლი სა“საინტერესო ტროპიადა
ნიშნავს ქართველი ღმერთისაგან ჩრდილში იყო მოქცეული, არიყო განათლებული“,ეწოდებოდა მას 
ჩრდილოეთი“(ქერქაძე,1988:162).,,ქართლის მოქცევაში“ვკითხულობთ:,,ქვეყანასა მას ქართლისასა მიეფ-
ინა მზე სი მარ თლი სა“(12,125); ,,და იყო ქვეყანაი ესე ჩრდილომზისაგან სიმართლისა...(13, 337).

,,მზე სი მარ თლი სა“_ ქრისტეს ეს ეპითეტი მომდინარეობს წინაქრისტიანული მსოფლმხედველობი-
დან. ჯერ კიდევ ბაბილონურქალდეურ რწმენაში მზე იყო მართალი.Eეს დებულება გვხვდება ძველ 

აღთქმაშიც, სადაც ,,მზე სი მარ თლი საა,“ რადგანაც იგი ყველასთვის ერთია, ყველას თანაბრად უნათებს, 
ყოველივეს მიეფინება (6,155) (იქვე, 161). (შდრ.,,ვარდთა და ნეხვთა ვინათგან მზე სწორად მოეფინები
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,,ვტ.“).,,მზე ხატია ღვთაებისა, ღმერთი ,,მზი ანი ღა მეა“:,,იტყვის: ,,ჰე, მზეო, ვინ ხატად გთქვეს მზი ან ისა 
ღა მი სად, ერთარსებისა ერთისა, მის უჟამოსა ჟამისად“. მზეგანასახიერებს ჩვენს ცოდნას ღვთაებაზე,ხო-
ლო ბნელი, ანუღამე, მის დაფარულობას (მურღულია,ალიბეგაშვილი,მაღლაფერიძე,1992:194).

დ. გურამიშვილთან ადამიანური სიყვარული ღვთის ტრფობას უტოლდება, ქალის სიყვარული არის 
,,ხიდი“ პიროვნების ღმერთთან ზიარებისა:,,ვაიმე! Mმე ვინ მაღირსებს მის მზის ყუდ რო ში დასმასა, მის 
ნათლით შვებას, სიხარულს, ართუ ჭამასა და სმასა.“

ქალი  შეაძლებინებს პოეტს ,,მზის ყუდ რო ში“ მის ვლას (ყუდ რო  ქა რუხ ვედ რი ად გი ლი, სა ბა), გურა-
მიშვილთან ყუდ რო სა მოთხეს აღნიშნავს, ე.ი. სა მოთხე ში მოხ ვედ რას. 

მზე გვხვდება ფიცის ფორმულებშიც: შენ მა/თქვენ მა მზემ. ამ ტიპის გამოთქმებში გვაქვს რწმუნება
მტკიცება (კობახიძე,1984:271).ისდასტურდება,,ვისრამიანში,“,,ამირანდარეჯანიანში,“,,ვეფხისტყაოსანში“; 
ილიასთან.ასეთ გამოთქმებში გვხვდება სხვა სახელებიც:ხელ მწი ფის მზე მან (საბა); ქალ ბა ტო ნის მზე მა 
(ილია); ნათ ლი ას მზემ (დ. ჭონქ.); მა მა ჩე მის სუ ლის მზე მა (ნ.ლომ.); ჩე მი შვი ლე ბის მზე მა დალხე ნა მა 
(ს.მგალ.).ასეთ გამოთქმებს ,,უფრო ფამილიარულვულგარული ან სპეციფიკურკუთხური იერი დაჰ-
კრავს (ჯორბენაძე, 1997:63).

ამრიგად, მზე ქრისტიანულსიმბოლიკაში ღვთის ხატია.მისი სიმბოლიკა უნივერსალურია სხვადას-
ხვა ხალხის ენაში, მითოსსა და კულტურაში, მაგრამ ქართული განსაკუთრებით მდიდარიამზესთან და-
კავშირებულილექსიკაფრაზეოლოგიით,წყევლისა და ფიცის ფორმულებით.

                                         მაია კიკ ვა ძე, ნა ნა ცეცხ ლა ძე

მზეს თან და კავ ში რე ბუ ლი ლექ სი კა-ფრა ზე ოლ ოგია ქარ თულ ში
რე ზი უ მე

მზექართული კულტურის, მითოსისა და ფოლკლორის,ხელოვნების უმთავრესი სახესიმბოლო,ქრის-
ტიანულსიმბოლიკაში ღვთის ხატია.მისი სიმბოლიკაუნივერსალურია სხვადასხვაკულტურაში, მაგრამ 
ქართულიენაამმხრივგანსხვავებულია.

სტატიაშიგანხილულიამზისგანნაწარმოებისიტყვებითუკომპოზიტები,წყევლისადაფიცისფორმუ-
ლები,ასევეფრაზეოლოგიზმები,რომლებიცძირითადადსიკვდილ-სიცოცხლისსემანტიკასგადმოგვცემს.
ზოგიერთი მათგანი ქრისტიანული მეტაფორაა-ღვთის სიმბოლოდაა ქცეული (მზიანი ღამე, სიმართლის
მზე,მზისმყუდრო...).

სა ვარ ჯი შო №1. წა ი კითხ ეთ ტექ სტი. ყო ვე ლი პა უ ზის დამ თავ რე ბის შემ დეგ იმ სჯე ლეთ, რა მოხ-
დე ბა შემ დეგ და შე უ და რეთ სა კუ თა რი ვა რა უ დი ტექ სტს: 

,,უ კე თუ რი“(რუსულიდანთარგმნანინოხოფერიამ)
დაცხავებულიკატარღანაპირსმძიმედმიადგა.შებოლილითევზივითგამურულიკატარღასამ

კვირასმოათრევდასათავიდანუშველებელტივს,ახლაკიმაშვრალიკაცივითმინდობოდანაპირს
დასულსითქვამდა.

ტივზეისლითგადახურულიქოხიიდგა,იქმეტივეებიცხოვრობდნენ.შესასვლელთანქალის
საცვლებიეკიდა.იქვეპატარაქერაბიჭსფეხებიწყალშიჩაეყოდათევზაობდა.

_ ნახვამდის, ძია!_ მიაძახაბიჭმახანში შესულ,ოდნავმოკუზულკაცს, მხარზეზურგჩანთა
რომმოეგდოდანაპირისაკენმიალაჯებდა.კაცმაუკანმიიხედა,თავიდაუკრადაგზაგანაგრძო.
ბიჭუნამზურგჩანთასგააყოლათვალი:,,მთელსამკვირასჩვენთანცხოვრობდა,ნეტაახლასაით
მიდის?

კაცმასოფლისაკენკიარაიღოგეზი,ნაპირსდაუყვა,მერეტყისკენმიმავალგზასგადაუხვია,
ნაბიჯიმძიმეჰქონდა,თითქოსუშველებელტვირთსმიათრევსო.მიწაამომშრალიჭაობივითუტ-
ორტმანებდაფეხქვეშ.
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ტყეშიბინდიწამოეწია.ამდროსუკვებილიკსმიჰყვებოდა.მერებილიკიცდაეკარგადაშამ-
ბნარშიგზაჯიქურგააგრძელა.სადღაცახლომახლონადირმაგაიშლიგინა.შემკრთალმამიაყურა-
და:,,დათვიათუცხენ-ირემი?“.

ისევ მიაგნო ბილიკსდა შვებით ამოისუნთქა. შეჩერდა. სიგარეტი ამოიღოდა მოუკიდა, ას-
ანთისალმათვალიმოსჭრა,როცაისევშეეჩვიასიბნელეს,მაშინღაშენიშნამუხნარისსიღრმეში
მკრთალი,მოყვითალოშუქი.როგორციქნა...,,მეტყევისჯიხური!“გაიფიქრასიხარულითდასი-
ნათლესმიაშურა.

.....................................................................................................................................................
კარებიღიადახვდა,სახელდახელოდგამოჩირკნილჯორკოზებიბლიურისილამაზისმოხუცი

იჯდა,წეკოსაპლაკუნებდადათავისთვისჩხირკედელაობდა.
_ვინარის?_მოტრიალდამოხუცი.
_ვერმიცანი?_გაეპასუხაშემოსული,მევარ,მამაჩემო,მე!
მოხუცმალამპაკარსმიანათა.
_ნიკიტა!
_ჰო,მევარ.
_ჩრდილოეთიდან,ბოროვსკითუგაგიგია,თევზსვიჭერდიიქ.
_აქამომდესადღაიყავი?
_კოლონიისმერე?ბევრიადგილიგამოვიცვალე,_ნიკიტამზურგჩანთამოიხსნადაჯორკოზე

მძიმედდაეშვა,_კამჩატკაზეგახლდი,იქაცთევზსვიჭერდი.
..................................................................................................................................................
_რისთვისჩამოხვედი?
_  ისე, მაინტერესებდა,როგორცხოვრობდით. მომენატრეთკიდეც. შენ კი ალბათამომშალე

ცოცხალთასიიდანდადამივიწყე,არა?!
_აბაროგორ,შენსსასახელოსაქმესრადამავიწყებდა?
_ მასმერერამდენმაწყალმაჩაიარა,ეჰე-ჰე?ვიღასახსოვს?_ნიკიტამზურგჩანთისთასმები

შეათამაშა.
_დედილომოკვდა?
_დიდიხანია.თხუთმეტიწლისწინათ.შუაღამეზემიაბარაუფალსსული.დილითტყისშე-

მოვლიდანრომდავბრუნდი,ვხედავ,მაგიდისფეხებთანწევსიატაკზე,საწოლიდანჩამოცურე-
ბულა,გვერდითდაუმთავრებელიწინდაეგდო,ქსოვდაალბათ.სოფელშიაღარწამიყვანია,ეზოს
ბოლოსსამიარყისხერომდგას,იქდავმარხე.ამეზოშიგაატარაწუთისოფელიდააქვეიწვეს-მეთ-
ქი.მეცაქუნდადავიმარხო.

_დაბერებულხარ.
_ სიბერეშირახეირია.
_სანადიროდთუდადიხარ?
_ეხ,რაღადროსჩემინადირობაა!..
_ ამდენსაქმესროგორღაუძღვები?
_ვახერხებ.პენსიასაცმაძლევენ.იოლადგავდივარ.
შუაღამეა.დამქანცველიმგზავრობისშემდეგნიკიტასთვალებიეხუჭება.
_ვასკაკრივოისადარის?
მოხუცმაგაოცებისაგანპირიდააღო,წამწამებიდააფახულა:
_ანიუტკაზეანდაეგორიჩზეაღარაფერსიტყვი?
_ვასკაზემაშინხმაარამომიღია.განაარიცი,მეგობრებივიყავით,ენაროგორმომიბრუნდებო-

და!
_სტყუი!კომენდატურაშივასკასრომაწამებდნენ,მაშინსადიყავი?გეტყვი,თუგინდა,სადაც

იყავი!უკანაკარიდანგაიპარე,თვალებშირომარშეგეხედა.ვასკამსიკვდილისწინბარათიგამო-
მიგზავნა.წავიკითხე-თვალებსარვუჯერებდი...
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..................................................................................................................................................
_რამექნა...ისეგამოვიდა...კომენდატიმემუქრებოდა...პირველივეჭიშკარზეჩამოგკიდებ,

მეკავშირესთუარდაასახელებო.ფულსდაძროხასმპირდებოდა.სიკვდილივისუხარია?აი,შენ
როგორდაბერდი,საუკუნესუკაკუნებ,მაგრამრომგკითხონ,სიკვდილითუგინდაო,უპასუხებ,
ცოტახანსკიდევმაცალეო.მეკიმაშინრამდენისვიყავი?ცხრამეტიწლის,გესმის,ცხრამეტის...

_პატიოსნადსიკვდილიჯობია..
_ისევწარსულსმახსენებ?რითვერდაივიწყე?ოცდაათიწელიატყე-ღრევხეტიალებ.სასჯელი

მოვიხადე-გამათავისუფლეს...მეგონა,გაგიხარდებოდაჩემიმოსვლა...სეინერზეცოტაოდენიფუ-
ლიდავაგროვე,რვაათასმანეთამდე...ვიფიქრე,ახალცხოვრებასდავიწყებდით,შენკი...

მოხუციჩუმადიჯდათავისთვისბნელკუთხეში,სახეარუჩანდა.ნიკიტამერთბაშადდაღლი-
ლობაიგრძნო,ქუთუთოებიდაუმძიმდა,თავიუნებურადსაწოლისკენგადაუვარდადამაშინვე
ჩაეძინა.მოხუციდიდხანსათვალიერებდაშვილს,ყურადღებითუსმენდამისხამუშ-ხამუშსუნ-
თქვას.

გათენდა.სიბნელეთითქოსოთახისკუთხეებმაშეიწოვეს.
_ნიკიტა,ადექი!
ნიკიტაშეიშმუშნა,თვალებიხელისგულებითმოიფშვნიტადამოხუცსმიაჩერდა.
.....................................................................................................................................................
_ადექი,წასვლისდროა.
_სად?მოხუციკარისაკენმიტრიალდა...
_დედაჩემისსაფლავიმაინცმანახვე.
მოხუცმათავიჩაქინდრა.მერეკარიგამოაღო,მოაჯირსდაეყრდნოდაშვილსგამოსძახა:
_წამოდი!
ნიკიტამამასმიჰყვა.ბილიკმაარყისხეებისკენგაუხვია.
_აი,აქაა!-მიუთითამოხუცმამუხისჯვრებზე.ბალახითდაფარულსაფლავებზეორიჯვარი

იდგა,მაღალი,საგულდაგულოდშეკრული...
_აი,მაშასადამე,აქწევს,_მოხუცმახვნეშითამოაძრობორცვიდანრძიანა.
_ესვინღაა?_ნიკიტამეორესაფლავსმიაშტერდა.
_ზედაწერია...კითხვახომარდაგავიწყდა?აქშენისაფლავია,აი,ამჯვრისქვეშ.როგორცკიშე-

ვიტყვეშენიუკეთურობისამბავი,მაშინვედავდგი.ხედავროგორგაშავდა?ისე,მაგარიკია,კიდევ
ასწელსგაძლებს.დედაშენიცგვერდზემოგიწვინე.მახსოვს,მოვდიოდითორივეშენსსაფლავზე
დავიდექით,ჩუმადვიდექითხოლმე.ისხანდახანწამოიტირებდა...

_კი,მაგრამ,მეხომცოცხალივარ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
_არა,სულიკო,არა!იმქვეყნიდანარავინბრუნდება.მოხუციისევდაიხარარძიანასამოსაგლე-

ჯად.როცაგაიმართა,ნიკიტააღარჩანდა.იგიტყესშერეოდა,სადაცგანთიადისთეთრიფთილები
ბოლავდა.

სა ვარ ჯი შო №2. წა ი კითხ ეთ ილია ჭავჭავაძის კრიტიკული წერილები: ,,ღმერ თმა ნუ და გა ბე-
როთ“ და ,,ყალ ბი და ნამ დვი ლი.“ ჯერდაწერეთ თქვენი შეხედულებები და შთაბეჭდილებები 
ამ ორივე წერილისშესახებ,შემდეგკი_რეზიუმე(სულ 4 ქუ ლა).

1.(2ქულა) შთა ბეჭ დი ლე ბა: -------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(3 ქულა) რე ზი უმე: ---------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.(2 ქულა)  შთა ბეჭ დი ლე ბა: -----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

(3ქულა)რე ზი უმე: -----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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და იხ სო მეთ: პუნ ქტუ ა ცია
პუნ ქტუ აცია (გერმ.Puntkuation←ლათ.Punctum=წერტილი)არისსასვენნიშანთაგამოყენები-

სადადასმისწესებისერთობლიობახელნაწერსათუნაბეჭდტექსტებში.მასდიდიმნიშვნელობა
აქვსწერითიმეტყველებისსრულყოფისათვის.

I. წ ე რ ტ ი ლ ი (.)

გ ა მ ო ყ ე ნ ე ბ ა მ ა გ ა ლ ი თ ი 

თხრობითიწინადადებისბოლოს მზეჩადის.

სიტყვისშემოკლებისას
ა. წ. (= ამა წლის); ა. შ. (= ასე შემდეგ); ე. ი. (=ესე იგი); 
ე. წ. (=ეგრეთ წოდებული); სოფ. (=სოფელი); 

ტექსტისპუნქტებადდაყოფისას 1.,2.,...;ა.,ბ.,გ.,დამისთ.

* შე ნიშ ვნა:  სა თა ურ თან წერ ტი ლის  და წე რა ქარ თულ ში შეც დო მაა. 

 

II.  მ ძ ი მ ე (,)

გ ა მ ო ყ ე ნ ე ბ ა მ ა გ ა ლ ი თ ი 

მიჯ ნავს  ერ თგვარ წევ რებს გავიდასექტემბერი,ოქტომბერი,ნოემბერი

მიჯ ნავს  თა ნას წორ  წი ნა და დე ბებს მარტიგავიდა,გათბადღე

გან კერ ძო ებ ულ სიტყვებ სა და გა მოთ ქმებ თან
იას, ბნელ ხევ ში მო სულ სა, დიდიჭადარიფარავდა;
26ივლისს, 12 სთ-ზე, ბსუ-სსააქტოდარბაზშიგაიმ-
ართებასილამაზისკონკურსი

და ნარ თთან
1936 წელს ფრანგულ ენაზე დაიბეჭდა ნორვეგიე-
ლი პროფესორის, ჰანს ფოგ ტის, ,,ქარ თუ ლი ენის 
გრამატიკა“

ჩარ თულ თან ეს, რა საკ ვირ ვე ლია, თქვენვერგაგაკვირვებთ

მ ა პ ი რ ი ს პ ი რ ე ბ ე ლ ი  კავ ში რე ბის წინ დღესწავალ,რათახვალისთვისმოვემზადო

მაჯ გუ ფე ბე ლი  კავ ში რე ბის გა მე ორ ებ ის ას ხანუგნურივარ,ხან_ბრძენი

გა მო ნაკ ლი სე ბი: მძი მე იწ ერ ება რომ-ის შემ დე გაც: ასერომ,ყველაფერიდამთავრდა; მძი მე  არ იწ ერ ება:  
,,მერომსიმღერამჩოდნოდა,მთელიკახეთისღვინოვერმომერეოდა“

III. წ ე რ ტ ი ლ-მ ძ ი მ ე (;)

გ ა მ ო ყ ე ნ ე ბ ა მ ა გ ა ლ ი თ ი 

წი ნა და დე ბა თა პა რა ლე ლუ რი გა დაბ მი სას 
ახლასა ჭი რო იყო ნაფიქრისასრულება; სა ჭი რო იყო 
მოენახამისიმხსნელი

რთულ წი ნა და დე ბა ში  უკ ავ ში როდ გა ერ თი ან ებ-
ულ წი ნა და დე ბებს შო რის 

ავარდაკორიანტელი;ყველამტვრითდაიფარა.

ჩა მო ნათ ვალ თან წე რის ზო გა დი მიზ ნე ბია:1)მკითხველისგართობა;2)
მკითხველისათვისრაიმესახსნა.
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IV.   კ ი თ ხ ვ ი ს     ნ ი შ ა ნ ი  (?)

გ ა მ ო ყ ე ნ ე ბ ა მ ა გ ა ლ ი თ ი 

 კითხვი თი წი ნა და დე ბის ბო ლოს საიდანგაჩნდიაქ?

 კითხვი თი წი ნა და დე ბე ბის გან  შემ დგარ რთულ  
წი ნა და დე ბა ში

რასგალობდაშაშვი?ნუთუარარისსიტყვებიიმის
გალობაში?

კითხვით  წი ნა და დე ბა ში თუ მო უბ არი თა ვის და 
სხვის ნათ ქვამს გად მოს ცემს

ბოლოსჰკითხამან–ვინახარ,შვილო?ვინარისაქ?
–იკითხამასპინძელმა

 რამ დე ნი მე კითხვი ანი წი ნა და დე ბის ბო ლოს რავუთხრა,როგორგავაგებინო,რასმივმართო?

V. ძ ა ხ ი ლ ი ს     ნ ი შ ა ნ ი (!)

გ ა მ ო ყ ე ნ ე ბ ა მ ა გ ა ლ ი თ ი

ძა ხი ლი სა და ბრძა ნე ბი თი წი ნა და დე ბის ბო ლოს არცერთიჭრილობასასიკვდილოარაა!გაჩუმდი!
გაჩუმდი!ხმაჩაიწყვიტე!

მი მარ თვას თან  ძმებო! ამხანაგებო!

მძაფ რი გრძნო ბით წარ მოთ ქმულ შო რის დე ბულ-
თან, ნა წი ლაკ თან

ვაიმე! ოჰ! ვა!კარგი, კარგი! ეგრე იყოს!

VI. კითხვა–ძა ხი ლის  ნი შა ნი (?!)

გ ა მ ო ყ ე ნ ე ბ ა მ ა გ ა ლ ი თ ი

  კითხვას თან გაკ ვირ ვე ბის  ან აღ ტა ცე ბის გა მო-
სა ხა ტა ვად

ნუთუთვალებიმატყუებენ?!დათვმაროგორუნდა
დამბეგვოს?!

წა მო ძა ხი ლებ თან რაო?!რაო?!

VII. მრა ვალ წერ ტი ლი (...)

გ ა მ ო ყ ე ნ ე ბ ა მ ა გ ა ლ ი თ ი

 გაწყვე ტი ლი წი ნა და დე ბის ბო ლოს იქკი...იქკირამოდენაღონეყოფილაშექმნისა...გი-
ორგი...

 რა იმე მი ზე ზით ენ ის მო კი დე ბი სას გიორგიმაჯობე...ვკვდები.–სიზ...მარ...ში?

თავ ში ან ბო ლო ში გაწყვე ტილ ცი ტა ტას თან ილიაწერდა:,,...თუმთქმელსადაგამგონესერთმა-
ნეთისენაარესმით,იქარცთქმაადაარცგაგონება“...

ცი ტა ტა ში  სიტყვის გა მო ტო ვე ბი სას ,,მაჭანკალი...გახლდათერთიმოხუცე-ბული,დარ-
ბაისელი,ლამაზიდაქვრივიდედაკაცი.“
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VIII. ორ წერ ტი ლი (:)

გ ა მ ო ყ ე ნ ე ბ ა მ ა გ ა ლ ი თ ი

ერ თგვა რი წევ რე ბის წინ ყველამეჩამომეკიდა:მამასახლისი,იასაული,გზი-
რი.

წი ნა და დე ბის ბო ლოს, რო მელ საც მოს დევს პირ-
და პი რი ან ირ იბი ნათ ქვა მი.

ყმაწვილმაკაცმაჰკითხა:–თქვენმართლაეძებთსა-
დედინაცვლოქალს?

ცი ტა ტის წინ რუს თა ველ მა გვი ან დერ ძა: ,,სჯობს სი ცოცხ ლე სა ნაზ-
რახ სა სიკ ვდი ლი სა ხე ლო ვა ნი “.

თუ  ახ სნი ლია, და კონ კრე ტე ბუ ლია ის, რა ზე დაც 
შემ დეგ  იქ ნე ბა  სა უბ არი 

,,ქვეყანაზეორიმოპირისპირეძალაარსე-ბობს:სიმ-
დიდრედასიღარიბე,ძლიერიდასუსტი“

IX. დ ე ფ ი ს ი  (-)

გ ა მ ო ყ ე ნ ე ბ ა მ ა გ ა ლ ი თ ი

მრა ვალ ცნე ბი ან კომ პო ზი ტებ თან მთა-ბარი,მისვლა-მოსვლა,ქართლ-კახეთ-იმერეთი...

ზედ სარ თა ვი, რიცხვი თი სა ხე ლე ბის, ზმნი ზე-
დე ბის გა ორ მა გე ბი სას ნაპირ-ნაპირ,ცხელ-ცხელი,ორ-ორი,

ზოგ უცხო ურ გე ოგ რა ფი ულ სა ხელ ში ნიუ-იორკი,სან-მარინო,სან-ფრანცისკო...

 -მეთ ქი და -თქო ნა წი ლა კე ბის წინ ხომგითხარი,არგამოვა-მეთქი!

რიცხვით სა ხე ლებ ზე აფ იქ სე ბის დარ თვი სას მე-2რიგი,გიორგიI-მა,№120-ში...

X.  ტ ი რ ე   (–)

გ ა მ ო ყ ე ნ ე ბ ა მ ა გ ა ლ ი თ ი

 გა მო ტო ვე ბუ ლი წევ რის ად გი ლას ელფერობითვარდიარის,სინაზითკი–მორცხვიია.

გან მა ზო გა დე ბე ლი სიტყვე ბის წინ კაცი,ქალი,დიდი,პატარა,ერი,მღვდელი–მისთვის
სულყველაერთიიყო.

და ნარ თის წინ  (თუ წი ნა და დე ბის ბო ლო შია), 
ორ ივე მხრი დან (თუ შუ აშია)   

ჩემიოჯახი–წინანდელი,აწინდელიდამომავალი
იცოდე,საძირკველიაჩვენიცხოვრებისა.

ჩარ თულ სიტყვებ თან ამასწინათსულორიკვირაარიქნება–კინაღამ
სოფლისსასამართლომგომურშიარდაამწყვდია.

სა პი რის პი რო აზ რის გად მომ ცემ ორ წი ნა და დე-
ბას შო რის 

იკრაპეტრემჯიბესხელიდა–ორივემოჭრილი
ჰქონდა.

დი ალ ოგ ებ ში 
–შენისახელიცმითხარი–მკითხამან.
–აკი,გითხარიუკვე!–ახლამევუპასუხე.
სადაურიხარ?–ისევმკითხამან.
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XI.  ფ რ ჩ ხ ი ლ ე ბ ი   ( ) [ ]

გ ა მ ო ყ ე ნ ე ბ ა მ ა გ ა ლ ი თ ი

 სიტყვე ბი და  და მა ტე ბი თი შე ნიშ ვნე ბი  
ესხელობა(მასწავლებლობა)ძლიერუყვარდა;რო-
გორმომიწონებსკატო(კატომოსესმეუღლესერქვა
სახელად)...

კვად რა ტუ ლი  ფრჩხი ლე ბი  იწ ერ ება  აღ დგე ნილ 
(ან ჩა მა ტე ბულ) ად გი ლას [ბერიძემ]უნდაგააბედნიეროსხალხი.

მსმე ნელ თა და მო კი დე ბუ ლე ბა სა და აზ რებ თან 
(სტე ნოგ რა ფი ულ ან გა რიშ ში)  

ორატორისგამოსვლადასრულდა(მოძრაობადარ-
ბაზში)

 ავ ტო რის და სა ხე ლე ბას თან ,,ლეკვილომისასწორია,ძუიყოს,თუნდახვადია“
(რუსთაველი)

 რე მარ კებ თან ანდუყაფარი(ოთახიდან)–ვინლაპარაკობსმანდა?

* შე ნიშ ვნა: ფრჩხი ლებ ში მო ცე მულ წი ნა და დე ბას აზ რობ რი ვი კავ ში რი არ აქ ვს
ამ წი ნა და დე ბას თან

XII.  ბ რ ჭ ყ ა ლ ე ბ ი  ,,… “

გ ა მ ო ყ ე ნ ე ბ ა მ ა გ ა ლ ი თ ი

ცი ტა ტას თან ილიაწერს:,,ქრისტეღმერთიჯვარსეცვაქვეყნისათ-
ვისდაჩვენცჯვარსვეცვითქრისტესთვის.“

გა ზე თე ბის, ორ გა ნი ზა ცი ებ ის სა ხელ წო დე ბას-
თან/ სა თა ურ ებ თან გაზეთი,,ალია“,ჟურნალი,,სარკე“

ირ ონი ულ ად გა მო ყე ნე ბუ ლი სიტყვებ თან ოსმაშეცდომა„შეისწორა“–მეწაგაქციეს,სენიწილი
მე,მენა.

 ბარ ბა რიზ მებ სა  და არ ქა იზ მებ თან შემაწუხეამდენიკითხვით,„პოჟოლუსტა“დამეხსე-
ნი.

სა ვარ ჯი შო №1. წყვილ ში მუ შა ობა. დას ვით სას ვე ნი ნიშ ნე ბი, შე უმ ოწ მეთ ერ თმა ნეთს ნა მუ შევ-
რე ბი:

1.ჩემიმიზანიაშევისწავლოაქაურთამეტყველება2.ახლარომაქვიყოდაგეხმარებოდი3.მზე
ჩადისფრინველებიიბუდებენ4.დაჰკრესდაფსდოლსდადაირას5.დუმსყველაფერიხექვატყე
6.საცავაზიარიყოვაზითგაივსოსაცაწისქვილიარიყოგაკეთდა7.ესრაღათქმაუნდააღარავის
ესიამოვნებოდა8.სესხსრომელიცგამოვიტანეთმიზანმიმართულადმოვიხმართ9.განაქართვე-
ლებიმათზენიჭიერიარარიან10.რომელიხარმანდმტერითუმოყვარე.

სა ვარ ჯი შო №2. წა იკ ითხეთ ტექ სტი და დას ვით სას ვე ნი ნიშ ნე ბი.
აიასეთიიყოსახეიმოჯახისასადაცმესოფლიდანმომიყვანესსასახლეშირომგამომიყვანეს

პირველხანებშიძალიანმოწყენილივიყავიდედამშემნიშნაესმიმიჩინაპატარაბიჭებიდათა-
ვიდამანება მე ახალამხანაგებთან ერთადროგორცწინათა ვსთქვიდილიდანსაღამომდესულ
მინდორშიდავრბოდიდედაჩემისაღამომდესულფეხზეიდგასაღამოსშემობრუნდებოდასახ-
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ლშიდამაშინჩვენცდაგვიძახებდნენდაანთებდნენბუხარშიცეცხლსბუხრისწინგაგვიშლიდ-
ნენცხვრისტყავსდადაგვსვამდნენზედირგვლივშემოგვეხვეოდნენბიჭებიდამოგვიყვებოდნენ
ზღაპრებსდედაიქვეიჯდატახტზედაწიგნსკითხულობდაჩუმადკიყურსგვიგდებდაბიჭებს
ურიგორამეარწამოსცდესყმაწვილებთანოჩემამხანაგებშიერთიპატარაბიჭიერიადიდიგამო-
ეშმაკებულიმაგრამგულისყურიკიარაჰქონდაროცადედადაგვასწავლიდასაზეპიროლოცვებს
ესბიჭიისეგამოშტერებულიიდგარომსიტყვისგამეორებასვერახერხებდადედაჩემსესძალიან
უკვირდა(აკაკი).

ცოდ ნის შე სა მოწ მებ ელი  კითხ ვე ბი: 
1.რასნიშნავსეფექტიანიკითხვადარაშიგვეხმარებაიგი?
2.კითხვისრამდენისახეარსებობს?
3.რაეწოდებასაკუთარისიამოვნებისთვისკითხვას?
4.როდისაღვიქვამთტექსტსუკეთესად?
5.პირველადკითხვისასრასვაღწევთ?
6.ხელმეორედკითხვისასრაზევამახვილებთყურადღებას?
7.რატომაააუცილებელიტექსტისდაწვრილებითკითხვა?
8.როგორმოვიქცეთ,როცამასალართულიადადიდი?
9.რასვაკეთებთწაკითხულიინფორმაციისგანსამტკიცებლად?
10.რასნიშნავსრეზიუმირება?
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თე მა III. სტი ლის რა ო ბა. მწიგ ნობ რუ ლი და სა სა უბ რო სტი ლი. 
ფუნ ქცი უ რი სტი ლი. სტი ლის დი ფე რენ ცი ა ცი ის აუ ცი ლებ ლო ბა

3.1. სტი ლი

სტი ლი (ბერძნ.stylos,ლათ.stylus)ძველსაბერძნეთშიერქვარკინისპატარაჯოხს,რომლისწვე-
ტიანითავითაცქაღალდისგამოგონებამდეძველიბერძნებიდარომაელებიწერდნენგასანთლულ
დაფაზე,ბლაგვითკიშლიდნენ.შემდგომსტი ლილამაზხელს,კალიგრაფიასაღნიშნავდა,რითაც
ცნობდნენამათუიმგადამწერს.

სტი ლიპოლისემიურისიტყვაადააღნიშნავს:1.ხელოვნებაშიამათუიმეპოქის,ერის,მიმარ-
თულების ან ცალკეულ შემოქმედთა დამახასიათებელ გამომსახველობით ხერხთა, მხატ ვრულ 
თა ვი სე ბუ რე ბა თა ერ თობ ლი ო ბას; 2. ენ ობ რივ თა ვი სე ბუ რე ბებს,რომლებიცახასიათებსამათუიმ
მწერალს,ლიტერატურულმიმდინარეობას,ჟანრს;3.გადატანით:ქცე ვისანმოქმედებისმანერას
(მუშაობის /თამაშის სტილი); 4.წელ თაღ რიცხ ვის სის ტე მას (ძველი სტილი იულიუსის კალენ-
დარსმიჰყვებოდა,ახალიკიგრიგორიანულია(ქეგლ).

სტი ლი არ ის ერ თი რი გის სა გან თა და მოვ ლე ნა თა მკვეთ რად გან მას ხვა ვე ბელ ნი შან თა ერ თობ-
ლიო ბა.

ჩვენგვაინტერესებსსტილი,როგორცმეტყველებისნაირსახეობა,ენობრივსაშუალებათათავი-
სებურიშერჩევა,მისისხვა დას ხვა დანიშნულებითგამოყენება.თუვისთვისდარისთვისიქმნება
ტექსტი,ესწერისდაწყებამდეუნდაგანისაზღვროს.განსხვავებულიაუდიტორიისთუსიტუაცი-
ისთვისიქმნებასხვადასხვატიპის,დანიშნულების,ხასიათის,ზეპირითუწერილობითიტექსტი.
სტილთადიფერენციაციისსაფუძველიარისენისფუნქციებიცდამისიფუნქციონირებისსფერო-
ები:ცხოვრებისსხვადასხვასფეროშიგამოყენება.ამასფუნ ქცი ური სტი ლის ტი კასწავლობს.

3.2. მეტყ ვე ლე ბის ფორ მა და სტი ლი 

მეტყველებაგანსხვავებულიაროგორცფორმის(ზეპირიდაწერითიმეტყველება),ისესტილის
(სასაუბროდამწიგნობრული)მიხედვით.მართალია,ზეპირმეტყველებასშეესაბამებასასაუბრო
სტილი,წერითსკი_მწიგნობრული,მაგრამმათიიდენტიფიკაცია(გაიგივება)არშეიძლება:მწიგ-
ნობრულისტილისნიმუშიშეიძლებაგადმოიცესზეპირადაც.

მწიგნობრულისტილისთვისაუცილებელია:ა)სიზუსტე;ბ)მკაფიომეტყველება;გ)ლაკონი-
ურობა;დ) სალიტერატურო ენის ნორმათადაცვა; ე) ნეიტრალურილექსიკა ვ) ბუნებრიობა;ზ)
სიტყვათაპირდაპირიწყობა. სა სა უბ რო სტილ ში აუც ილ ებ ელი არაა სიზუსტე,ლოგიკურობა,სა-
ლიტერატუროენისნორმათადაცვა, ლაკონიურობა;ლექსიკაემოციურია,სიტყვათაწყობა–თა-
ვისუფალი,გამოიყენებაჟესტებიდამიმიკაც.

გამოყოფენხუთისახისსტილს:სა მეც ნი ე როს, ოფი ცი ა ლურ -საქ მი ანს, პუბ ლი ცის ტურს, მხატ-
ვრუ ლი ლი ტე რა ტუ რი სას და სა სა უბ როს. სტილისსახეობებსშორისარისმსგავსებაცდაგანსხვა-
ვებაც.მათშორისჩი ნუ რი კე დე ლიარაა,ერთიდაიგივენიშანიგვხვდებარამდენიმესტილში,მაგ-
რამშესაძლოა,ერთისთვისნიშანდობლივიიყოსიგი,მეორისთვის–აუცილებელი,ერთისთვის
სავალდებულო,მეორისთვის–სასურველი.მაგ.:ლოგიკურობასამეცნიეროდაოფიციალურ-საქ-
მიანსტილთააუცილებელინიშანია,სასაუბროსტილშისასურველია,მაგრამარაააუცილებელი.

ერ თი და იგი ვე ნი შა ნი სხვა დას ხვა სტილ ში სხვა დას ხვაგ ვა რად რე ა ლიზ დე ბა.თუმასფუნქცია
არაკისრია,მაშინგადახრადმიიჩნევა(მაგ.:სასაუბროსტილისნიმუშებისსამეცნიეროანოფიცი-
ალურ-საქმიან სტილში გამოყენება შეცდომაა, მხატვრულილიტერატურისადა პუბლიცისტურ
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სტილშიკიმათსტილისტიკურიფუნქციააკისრია).სალიტერატუროენისადაცოცხალიმეტყვე-
ლების,მწიგნობრულიდასასაუბროსტილისგაუმიჯნაობასტილთაშორისისაზღვრებისაღრევაა
დამეტადაქტუალურიპრობლემაა.

ცოდ ნის შე სა მოწ მებ ელი კითხ ვე ბი: 
1. რაარისსტილიდაროგორიქმნებაიგი?
2. რასსწავლობსფუნქციურისტილი?
3. რაარისსტილთადიფერენციაციისსაფუძველი?
4. ჩამოთვალეთსასაუბრომეტყველებისმახასიათებლები;
5. ჩამოთვალეთმწიგნობრულიმეტყველებისმახასიათებლები;
6. რატომარშეიძლებამეტყველებისფორმისადასტილისგაიგივება?
7. დაასახელეთსასაუბროდამწიგნობრულისტილისგანმასხვავებელინიშნები;
8. როგორგესმითგამოთქმა:სტილისსახეობებსშორისჩინურიკედელიარაა?
9. რითაიხსნებაერთისადაიმავენიშნისსხვადასხვასტილშიგამოყენება?
10. რომელსტილშიგამოიყენებასასაუბროსტილისნიმუშებისტილისტიკურიფუნქციით?

3.3. სა მეც ნი ე რო სტი ლი 

სამეცნიეროსტილიმეცნიერულილიტერატურის,წიგნის,გამოკვლევების,სახელმძღვანელო-
ების,მოხსენებებისადამისთანათაენაა.იგიგანკუთვნილიასამეცნიეროსაზოგადოებისათვის.ამ
სტილისნიმუშებია:საკვალიფიკაციოშრომა,ენციკლოპედია,გამოკვლევა,სტატია,სახელმძღვა-
ნელო,რეცენზია,ანოტაცია,რეფერატი,კონსპექტი,გამოხმაურებადასხვა.

სამეცნიეროსტილისუმთავრესიფუნქციააინტელექტუალურიკომუნიკაცია.
სა მეც ნი ე რო სტი ლის სა ხე ო ბე ბი ა: სა კუთ რივ სა მეც ნი ე რო, სას წავ ლო- სა მეც ნი ე რო (სა გან მა ნათ-

ლებ ლო) და სა მეც ნი ე რო- პო პუ ლა რუ ლი.
 სა კუთ რივ სა მეც ნი ე რო ნაშ რო მი(მონოგრაფია,დისერტაცია,მოხსენება)განკუთვნილიამკითხ-

ველთავიწროწრისათვის,კონკრეტულიდარგისანმონათესავესფეროსსპეციალისტთათვის.ის
იწერება აკადემიურისტილით.მისიმიზანიასამეცნიეროწრეებისათვისმეცნიერულიკვლევის
შედეგების,სიახლეებისგაცნობა(ინტელექტუალურიკომუნიკაცია).ასეთნაშრომშიმეცნიერული
ტერმინებიგანმარტებულიარაა,რადგანიგულისხმება,რომმკითხველს(ადრესატს)აქვსსაბაზი-
სოცოდნა.

სა მეც ნი ე რო- პო პუ ლა რუ ლი ნაშ რო მის დანიშნულებაა არაპროფესიონალთათვის სამეცნიერო
მიღწევებისგაცნობა-პოპულარიზაცია.ვინაიდანადრესატსარაქვსსათანადოცოდნა,ნაშრომიარ
უნდაიყოსგადატვირთულისპეციალურიტერმინებით,თუასეთიარის,მაშინმასუნდაახლდეს
განმარტებაც.

სას წავ ლო- სა მეც ნი ე რო ნაშ რომ შივლინდებაორივეტიპისშრომათამახასიათებლები.საკუთ-
რივ სამეცნიეროსტილთან მას აკავშირებსტერმინების გამოყენება,ოღონდისინიგანმარტებუ-
ლია,მასალამეთოდურადაადალაგებული,დაცულიამარტივიდანრთულისკენსვლისპრინციპი,
სამეცნიერო-პოპულარულ სტილს ჰგავს ენობრივ საშუალებათა მისაწვდომობით, ილუსტრირე-
ბით,ახლავსსავარჯიშოები.

სამეცნიეროსტილისსპეციფიკისგანმაპირობებელინიშნებია:
1. ფორ მობ რი ვინი შა ნი:იგიძირითადადწე რი ლო ბი თია (ასეთიფორმადიდხანსინახავსინ-

ფორმაციას,ეკონომიურიადაიძლევაშესაძლებლობას,მკითხველიბევრჯერმიუბრუნდესმას);
მოხსენებაზე პი რი ა,მაგრამიქმნებასამეცნიეროსტილით.

2. ში ნა არ სობ რი ვი მხა რე: ესსტილიმონოლოგურიდაწერილობითია.სამეცნიეროსტილისათ-
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ვისმთავარია:სი ზუს ტე, ლო გი კუ რო ბა, თა ნა მიმ დევ რუ ლი მსჯე ლო ბა, მტკი ცე ბი თო ბა, გან ზო გა-
დე ბა, დას კვნა.

მსჯელობისაგებისეტაპებია:
ფაქ ტი (რა?): მთავარიმოვლენაანაზრი,რომელიცუნდაუარვყოთანდავამტკიცოთ;
მო ტი ვი (რა ტომ?): რატომმოხდაესმოვლენაანრატომვავითარებთამაზრს;
არ გუ მენ ტი (სა ი დან ჩანს ეს?): დამადასტურებელი მაგალითი,ფაქტი;
შე ჯა მე ბა (რის თქმის სა შუ ა ლე ბას გვაძ ლევს არ გუ მენ ტი?);
 დას კვნა (რა შე იძ ლე ბა და ვას კვნათ?) (შაბაშვილი,შარაშენიძე,2008:7). 
3. ენ ობ რი ვი მხა რე. სამეცნიეროსტილშისიტყ ვე ბი ძი რი თა დი მნიშ ვნე ლო ბით გა მო იყ ენ ება, იშ-

ვიათიამათიგადატანითიმნიშვნელობითგამოყენება.მაგ.: მან ქა ნუ რი/ სა კე ტე ლას/ ბერ კე ტის ენა. 
აქპრაქტიკულადარგამოიყენებაისეთიხატოვანიგამოთქმები,როგორებიცაა:თა ვი დან გა მო უ-
ვარ და, ცხოვ რე ბა დუღს...ფრაზეოლოგიზმებსდაკარგულიაქვსმეტაფორულობა,ისინიდემეტა-
ფორიზებულია:მზის გვირ გვი ნი, ფრთი ა ნი ფრა ზა, მაგ ნი ტუ რი ქა რიშ ხა ლი, მხატ ვრუ ლი ქსო ვი-
ლი,მკურნალობისტაქტიკა,სისხლძარღვთაკედლები,მანქანისტვინი,თვალისბროლი,თვით-
მფრინავისკუდი...

სა მეც ნი ე რო ტერ მი ნო ლო გი ა. ტერმინიზუს ტია და ლოგიკურადგან საზღ ვრუ ლი.იგი1.კონ-
კრეტული პროფესიისთვისაა განკუთვნილი; 2. არ გამოიყენება გადატანითი მნიშვნელობით; 3.
არააექსპრესიული;4.აქვსმხოლოდერთიმნიშვნელობა.

ერთიდაიგივეტერმინიგვხვდებასხვადასხვადარგში:რე აქ ციაქიმიასადაპოლიტიკაში,ასი-
მი ლა ცია – ფონეტიკასადაეთნოლოგიაში.

სამეცნიეროსტილშიპროდუქტიულიასხვადასხვადაბოლოებისსაწყისი:-ა სუფიქსიანი:შეს-
წავლა,ქცევა,ცვენა;-ცია (ჰალუცინაცია,მოდიფიკაცია,არტიკულაცია),-ობა,-ება(განუსაზღვრე-
ლობა),-ი კა (სიმბოლიკა,სინონიმიკა)...

ვინაიდანლოგიკური მსჯელობა მოითხოვსფაქტების ახსნასადადასაბუთებას, სამეცნიერო
სტილშიხშირიაახსნა-განმარტება.ტერმინებისსიჭარბეთავისთავადითხოვსდამ ხმა რეზმნებს, 
ნა წი ლა კებს, ნაც ვალ სა ხე ლებს, ასე ვე ზმნი ზე დებ საც. მათ ტრანზიტულ სიტყვებსაც უწ ოდ ებ ენ. 
ახსნა-განმარტებამოითხოვსმაიგივებელკავშირებს:ანუ, ესე იგი, დასკვნა-ჩართულსიტყვებს:
ამ რი გად, მა შა სა და მე, რა საკ ვირ ვე ლი ა, რო გორც ჩანს, რო გორც და დას ტურ და. წინა ნათქვამთან
დაკავშირებაგადმოიცემასიტყვებით:ამ ის შე დე გად, ამ დე ნად, მსგავ სად ამი სა; მსჯელობისლო-
გიკურობადათანმიმდევრულობა-ჯერ ერ თი, მე ო რე, მე სა მე, ერ თი მხრივ, მე ო რე მხრივ და ა. შ. 
კორელატებით. 

ამავესტილში გამოიყენებანუმერაცია,ციფრები,სქემები,ფორმულები,დიაგრამები,ნახაზები.
 სასაუბროსტილშიძირითადადმშობლიურიენისსიტყვებიგვხვდება,სამეცნიეროშიკიდას-

ტურდებაინტერნაციონალურიფუძეები,ნაწარმოები-დი, - დი ა, - იზო- , -ცი ა, -იზმ, -ატ, -იტ, -ი-
ოდ სუფიქსებით(ჰიბრიდი,პროსოდია,იზოტოპი,ჰალუცინაცია,კომპრომატი,ალკალოიდიდა
სხვა) მა გა ლი თად:ნეფრიტი,ოტიტი,ჰეპატიტი,ქოლეცისტიტი,დერმატიტი,სინუსიტი,ალექსან-
დრიტი,აპატიტი.

გავრცელებულიაწინსართები:ალო -(ალომორფი,ალოფონი),მიკ რო-,ან ტი-, ინ ტერ-, ექ სტრა-, 
მი ნი-,სუ პერ-,ჰი პერ -...(მიკროავტობუსი,ანტიეროვნული,ინტერნაციონალი,ექსპრეზიდენტი...)

პროდუქტიულიაასევეაფ იქ სე ბი:-ო ბა, -ე ბა (შე ჯე რე ბა, გალ ღო ბა, ქმე დი თო ბა, მე ქა ნი ზე ბა...)
სამეცნიეროსტილშიგვხვდებააღწერითიფორმები:შეს წავ ლილ იქ ნა, გა ან ალ იზ ებ ულ იქ ნეს.

მეტწილადგვხვდებართულიქვეწყობილიწინადადებები.
 სამეცნიერო ნაშრომის სათაური პირდაპირ გადმოგვცემს სათქმელს: მაგ.: ,,ას პექ ტი ქარ თვე-

ლურ ენ ებ ში“; ,,ჩვე ნი ენა ქარ თუ ლი“ და ა. შ. 
მეცნიერულიაზროვნებაყოველთვისარარისგადმოცემულიაკადემიურისტილით.სამეცნიე-

რონაშრომისხარ ვე ზე ბი ა:
1.ში ნა არ სობ რი ვი მხა რე: 1)ახალისამეცნიეროინფორმაციისდეფიციტი;2)ფაქტობრივიშეც-
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დომები;3)განზოგადებაზედაუფუძნებლობადაუსაფუძვლოპარალელები;
2. ში ნა არ სობ რივ -სა მეტყ ვე ლო:ტერმინოლოგიაშიარაადაცულისიზუსტე,დარღვეულიალო-

გიკა,არისენობრივიშეცდომები;
3. სტი ლის ტი კურ -ე ნობ რი ვი:უმართებულოდგამოიყენებასხვასტილისფორმები;
4. სტი ლის ტი კურ -კო მუ ნი კა ცი უ რი:არააგათვალისწინებულიადრესატისგანათლება,სოცია-

ლურისტატუსი,ასაკი.
სამეცნიეროსტილისსპე ცი ფი კუ რი ნიშ ნე ბია:
1.სპე ცი ა ლუ რი ლექ სი კა-ტერ მი ნო ლო გი ა; 
2. ლა კო ნი უ რო ბა;
3. სი ზუს ტე; 
4. ლო გი კუ რო ბა (მი ზეზ შე დე გობ რი ო ბა);
5. ზმნე ბის ნაკ ლე ბო ბა;
6. სა ვალ დე ბუ ლო ციფ რე ბის, სიმ ბო ლო ე ბი სა და ნიშ ნე ბის გა მო ყე ნე ბა; 
7. მტკი ცე ბი თო ბა; 
8. სუ ბი ექ ტუ რი მო მენ ტე ბის უგუ ლე ბელ ყო ფა; 
9. მხატ ვრუ ლი სტი ლის ელე მენ ტე ბის მაქ სი მა ლუ რი შეზღ უდ ვა;
 10. სა ლი ტე რა ტუ რო ენ ის ნორ მა თა დაც ვა. 
ამრიგად,სამეცნიეროსტილისფუნქციააინტელექტუალურიკომუნიკაცია,რომელიცგანზო-

გადებულია,არმიემართებაკონკრეტულპირს.

სა ვარ ჯი შო № 1.წა ი კითხ ეთ ტექ სტი და გა მოკ ვე თეთ სტი ლუ რი ნიშ ნე ბი. გა მო ყა ვით მსჯე ლო-
ბის გან ვი თა რე ბის ეტა პე ბი. ამო ი წე რეთ შე სა ბა მი სი ად გი ლე ბი:

ჟურნალ,,სელში“გამოქვეყნდანიუ-იორკისუნივერსიტეტისსამედიცინოცენტრისმეცნიერთა
კვლევისშედეგები.მათგამოარკვიეს,რატომჭაღარავდებაადამიანი.ფოლიკულებისღეროვანი
უჯრედებიმელანოციტებთანერთადგამოიმუშავებენთმისფერს.აღმოჩენილიასასიგნალოცილა
Wnt,რომელიცკოორდინირებსორიტიპისუჯრედებისპიგმენტაციას.მელანოციტებისღეროვან
უჯრედებშისწორედამცილისნაკლებობაიწვევსჭაღარისგაჩენას.

პროფესორიმაიუამიტიტოაცხადებს:თუკიგენეტიკისსაშუალებითმოვახერხებთმანიპული-
რებასსასიგნალოპროტეინებით,შესაძლებელიგახდებათმისგაჭაღარავებისთავიდანაცილება.
ჩვენწარმატებითგამოვცადეთაღნიშნულიტექნოლოგიამღრღნელებზე.ასევევიმედოვნებთ,რომ
აღმოჩენადაგვეხმარებაარამარტოჭაღარასთანგამკლავებაში,არამედსინათლესმოჰფენსდაავა-
დებებს,რომლებიცმელანოციტებთანარისდაკავშირებული,მათშორის,მელანომასაც.

სა ვარ ჯი შო №2. წა ი კითხ ეთ ქვე მო მოყ ვა ნი ლი ტექ სტე ბი, შე ა და რეთ ერ თმა ნეთს და გა მოკ ვე თეთ 
რო გორც სა ერ თო, ისე გან მას ხვა ვე ბე ლი ნიშ ნე ბი:

1. მი სი უდი დე ბუ ლე სო ბა – მარ წყვი
გემოდაარომატიმარწყვისერთადერთიღირსებაარარის,მარწყვივიტამინებისადამიკრო-

ელემენტებისერთგვარიჭაა.მისიმთავარისიმდიდრეაCვიტამინი,რომელიცგულ-სისხლძარ-
ღვთადაავადებებისადანაოჭებისწინააღმდეგბრძოლისცნობილისაშუალებაა.მასშიბევრია I
ჯგუფისვიტამინი,რომლებიცგანწყობასამაღლებენ.

მარწყვიფიტონციდების მაღალი შემცველობით გამოირჩევა. ამ ნივთიერებებს ბუნებრივ ან-
ტიბიოტიკებსუწოდებენ,რადგანნებისმიერიინფექციისდამარცხებაშეუძლიათ.სასარგებლოა
მარწყვისფოთლებიც,მასშიCვიტამინიუფრომეტია,ვიდრენაყოფში,მინერალებისმარაგი,რო-
მელშიცშედისრკინა,თუთია,კობალტი,მაგნიუმი,კალიუმი,კალციუმიდაფოსფორი,ფოთლე-
ბისნაყენსსამკურნალოთვისებებსანიჭებს.ისშესანიშნავიზოგადგამაძლიერებელისაშუალებაა
გაციებისდროს,დაგამწმენდი–ღვიძლისადათირკმელებისდაავადებებისშემთხვევაში.

ფოთლებისდაკრეფაუმჯობესიამცენარისყვავილობისპერიოდში.თუჰიპერტონიადაათე-
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როსკლეროზიგაწუხებთ,ქორფამარწყვისნაყენითქვენთვისუებარიწამალია.წვენიდაკენკრის
პიურესაჭმლისმონელებისდარღვევისადაკოლიტისსაწინააღმდეგოკარგიპროფილაქტიკური
საშუალებაა.თუპროფილაქტიკაარდაგეხმარათ,მაშინდამატებითმარწყვისფოთლებიცდაფეს-
ვებიც გამოიყენეთ.რამდენიმე ცალი კენკრის ჭამამ შეიძლება გაგათავისუფლოთთავისტკივი-
ლისგანაც.გამხმარმარწყვსადუღებულწყალსასხამენდაგაციებისდროსსვამენ,ხოლოფოთლე-
ბისნაყენსანგინისდროსყელშიივლებენ.მარწყვისფოთლებისჩაიცნობილია,როგორცსისხლის
გამწმენდი,სისხლისწარმოქმნისხელშემწყობიდადამამშვიდებელისაშუალება.მასსამკურნალო
ეფექტიაქვსჰემოროის,ელენთისადაღვიძლისდაავადებებისდროს.

ქორფამარწყვისწვენიშესანიშნავისაშუალებააჭორფლისადაპიგმენტურილაქებისმოსაშო-
რებლად.თუალერგიულიხართ,მარწყვიშეიძლებაძლიერიალერგენიაღმოჩნდეს,რისკისშესამ-
ცირებლადმარწყვსკეფირიანრძედააყოლეთ.

2.მარწყვი-FRAGARIAVERSAL.
მარწყვივარდისებრთაოჯახისწარმომადგენელია.იგი5-20(30)სმსიმაღლისმრავალწლიანი

ბალახია.ფესურიდანერთიანრამდენიმეღეროამოდის.სამყურა,გრძელყუნწიანიფოთლებიღე-
როსძირშიადაჯგუფებული.ფოთლებისფოთოლაკებიქვემოდანმუქმწვანეა,ქვემოდანკიბაცი
მწვანემონაცრისფროელფერიდაჰკრავს.

ყვავილებიფარისებრადაა შეკრებილი კენწეროში. ყვავისთეთრი ყვავილებით მაის-ივნისში.
ნაყოფიივნის-ივლისშიმწიფდება.იგიდიდირაოდენობითგვხვდებადაბალისიხშირისტყეებში,
განსაკუთრებით,ნაძვნარებსადასოჭნარებში,წიფლნარებში,ტყეებშიარსებულმცირეფართობიან
მდელოებსადატყისპირებში.

მარწყვიუხვ,ღალისმომცემმცენარედაააღიარებული.სამკურნალოდგამოიყენებანაყოფი,ღე-
როდაფოთლებიც.აგროვებენივნის-ივლისში.

მარწყვისფოთლებისნახარშსხმარობენპირისღრუშიცუდისუნისმოსასპობად,სვამენკუჭ-
-ნაწლავისანთებისდაღამითოფლიანობისდროს,კუჭაშლილობისსამკურნალოდ,შარდმდენად
დამარილებისდაგროვებისსაწინააღმდეგოდ.

ბოლო წლების გამოკვლევებით გამოირკვა, რომ მკურნალობის სხვათანამედროვე მეთოდე-
ბთანერთადმარწყვისფოთლებისნახარშისდღეშიექვსჯერმიღება (თითოჯერზე2-3სუფრის
კოვზი)დადებითადმოქმედებსხორხისკიბოსდროს(ხიდაშელი,პაპუნიძე).

სა ვარ ჯი შო №3. წა ი კითხ ეთ ტექ სტი, მო ძებ ნეთ სა მეც ნი ე რო ტერ მი ნე ბის გან მარ ტე ბე ბი.
ნაღვლისბუშტისადასანაღვლეგზებისდაავადებათაშორისფართოდააგავრცელებულიდის-

კინეზიადაანთებითიდაზიანება.ნაღვლისბუშტისანთებითიპროცესი,ჩვეულებრივ,ლორწოვა-
ნიშრისკატარულიანთებითიწყება.სუბიექტურიდაობიექტურისიმპტომებიდაკავშირებულია
თამხლებ ფუნქციურ დარღვევებთან. ზოგადი მდგომარეობა უცვლელი რჩება, პერიფერიული
სისხლისგამოკვლევითპათოლოგიურიცვლილებანიარჩანს.

ჰიპოტონიური ტიპის დისკინეზიების თანდართვისას აღინიშნება შეგუბებითი მოვლენები,
მწარეგემო,გულისრევა...ობიექტურად,პათოლოგიისპერკუტორულიდაპალპატორულინიშნე-
ბიმცირედანსაერთოდარარისგამოხატული.

ჰიპერტონიულიფუნქციურიდარღვევისშემთხვევაშიკლინიკურისურათიგანსხვავებულია.
ვითარდებაშეტევითიტკივილი,რომელიცსწრაფადქრებამედიკამენტურითერაპიისგარეშეც.
დისკინეზიისამფორმასთანახლავსპალპაციით,,ნაღვლისბუშტისწერტილის“მკვეთრიმტკივ-
ნეულობა.დადებითია კერისდა მერფის სიმპტომები. გამოხატულია, აგრეთვე, მტკივნეულობა
მარჯვენანეკნთარკალისმსუბუქიდარტყმით„შერხევისას“(ორტნერისსიმპტომი),მახვილისე-
ბურმორჩზეზეწოლისას;მარჯვენალავიწზემომიდამოშიგენოდემიუსისწერტილიმტკივნეუ-
ლია.ზოგშემთხვევაშიხერხემლისკისრისმიდამოსმარჯვენაპარავერტემბრულიზომისმტკივნე-
ულობააღინიშნება.ჩამოთვლილისიმპტომებიტკივილისშეტევისლიკვიდაციისშემდეგქრება,
რაცდაკავშირებულიანაღვლისბუშტისადასფინქტერულიაპარატისსპაზმისშეწყვეტასთან.
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და ვა ლე ბა. შე ავ სეთ ცხრი ლი სა მეც ნი ე რო სტი ლის მა ხა სი ა თებ ლე ბით

ფორ მობ რი ვი
მხა რე

ში ნა არ სობ რი ვი
მხა რე

ენ ობ რი ვი მხა რე

ცოდ ნის შე სა მოწ მებ ელი კითხ ვე ბი: 
1. სამეცნიეროსტილისრამდენქვესტილსიცნობთ?
2. რითგანსხვავდებასაკუთრივსამეცნიერონაშრომისამეცნიერო-პოპულარულისგან?
3. რითგანსხვავდებასაკუთრივსამეცნიერონაშრომისასწავლო-სამეცნიეროსგან?
4. დაასახელეთსამეცნიეროსტილისფუნქციები;
5. სამეცნიეროსტილისფლობისრამდენსახესიცნობთ?
6. დაასახელეთმსჯელობისაგებისეტაპები;
7. დაასახელეთსამეცნიეროსტილისხარვეზები;
8. გადმოეცითსამეცნიეროსტილისმახასიათებლები;
9. სამეცნიეროსტილშიიშვიათადრატომგვხვდებაფრაზეოლოგია?
10. დაასახელეთტერმინისაუცილებელინიშნები.

3.4. ოფი ცი ა ლურ -საქ მი ა ნი სტი ლი 

ოფიციალურ-საქმიანიჰქვიასაქმიანიურთიერთობისათვისგანკუთვნილიოფიციალურიდო-
კუმენტებისენას.კონსერვატიულობისგამომასუწოდებენკან ცე ლა რი ულ, სა კუ თარ თავ ში ჩა კე-
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ტილ სტილ საც(დაწვრილებითიხ.თემაXI).
ოფიციალურ-საქმიანისტილისქვეს ტი ლე ბია:სა კუთ რივ ოფი ცი ა ლურ -საქ მი ა ნი, იუ რი დი უ ლი 

დო კუ მენ ტე ბი და დიპ ლო მა ტი უ რი სა ბუ თე ბი. 
ოფიცილურ-საქმიანისტილისდამახასიათებელინიშნებია:
1.ფორ მობ რი ვი მხა რე.ისძი რი თა დად წე რი ლო ბი თი ა.ზეპირადგადმოიცემასაანგარიშომოხ-

სენება,დახასიათება,ბიოგრაფია,განცხადებადაა.შ.საქმიანიდოკუმენტებისენასტანდარტუ-
ლია.ტრაფარეტიგვეხმარებადოკუმენტისკლასიფიკაციაში.ზოგიერთიმათგანისწარმოებისგა-
საადვილებლადშემოღებულიასპეციალურიბლანკები(კადრებისაღრიცხვისფურცელი,ცნობა,
მოწმობა),თუმცაცალკეულიდოკუმენტისგაფორმებასპეციალურცოდნასმოითხოვს.

2.ში ნა არ სობ რი ვი მხა რე. ამსტილისათვისდამახასიათებელია აზრისკონკრეტულობა,სიზუს-
ტე,კლიშეები,სიტყვათაპირდაპირიმნიშვნელობითგამოყენება,ლაკონიურობა(ენობრივსაშუა-
ლებათაეკონომია),აზრისლოგიკურითანმიმდევრობით,მოკლედ,ნათლადგადმოცემა.

3. ენ ობ რი ვი თა ვი სე ბუ რე ბა ნი:ლექსიკა ნეიტრალური, სტილთაშორისია.დამახასიათებელია
პროფესიონალიზმების, სპეციალურიტერმინების, ციფრების გამოყენება. გვხვდება ას ევე მყა რი 
გა მოთ ქმე ბი (პირადი შემადგენლობა, მატერიალური ღირებულებანი, ფულადი ნიშნები, სავაჭ-
როწერტილი,სატრანსპორტოსაშუალებანი)შტამ პე ბი  და კლი შე ე ბი(დღისწესრიგი,მოისმინეს,
დაადგინეს;გაცნობებთ,გთხოვთმიიღოთმხედველობაში,ამასთანგაახლებთ,განცხადებასთან
ერთვის...)ამსტილშიავტორისინდივიდუალიზმიმინიმუმამდეადაყვანილი.დაუშვებელიასა-
საუბროსტილისნიმუშებისხმარება.

ოფიციალურ-საქმიანსტილშიორგანულიფორმებისნაცვლადუპირატესობაენიჭებააღწერით
წარმოებას:მონაწილეობასიღებს,მოთხოვნაწაუყენეს,გაგზავნილიქნეს.ხშირადგამოიყენება სა-
ხელ ზმნე ბი (მიღება,გაგზავნა,დადგენა,გატანა,შემოზიდვა,მიღებული,გაგზავნილი,დადგენი-
ლი....).ამსტილისთვისნიშანდობლივიანომენკლატურათასიჭარბე:აზრიგადმოიცემარამდენი-
მე აბზაცით, ნუმერაციით. სათქმელიმრავლობითირიცხვისფორმითაა გადმოცემული, მიუხე-
დავადიმისა,ვინგზავნისდავისეგზავნება(მოგმართავთთხოვნით;გთხოვთ,დაგვრთოთნება).

საქმიანიდოკუმენტისრეკვიზიტებია:ორგანიზაციისდასახელება,პირისთანამდებობა,წოდე-
ბა;გვარი,ინიციალები;სათაური,ხელმოწერა,თარიღი.

ოფ იცი ალ ურ-საქ მი ანი სტი ლის ნიშ ნე ბი ა:
1. თე მი სა და აზ რის კონ კრე ტუ ლო ბა;
2. მიზ ნის გა მო ხატ ვის სი ზუს ტე და სიცხ ა დე; 
3. ლა კო ნიზ მი და სიმ შრა ლე; 
4. სტან დარ ტუ ლო ბა; 
5. ე ნობ რი ვი ფორ მუ ლე ბი (კლი შე, შტამ პი);
6. სა ლი ტე რა ტუ რო ენ ის ნორ მა თა დაც ვა; 
7. ე მო ცი ე ბი სა და ექ სპრე სი ის შეზღ უდ ვა, ობი ექ ტუ რო ბა;
8. მარ ტი ვი კონ სტრუქ ცი ე ბი სა და აღ წე რი თი ფორ მე ბის გა მო ყე ნე ბა; 
9. სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის ხში რი მი თი თე ბა; 
10.რეკ ვი ზი ტე ბი: ორ გა ნი ზა ცი ის და სა ხე ლე ბა, პი რის თა ნამ დე ბო ბა, წო დე ბა; გვა რი, ინი ცი ა ლე-

ბი (მო ბი ნად რე, მო ქა ლა ქე, კლი ენ ტი, პა ცი ენ ტი, სა თა უ რი,  ხელ მო წე რა,  თა რი ღი, შე მოკ ლე ბე ბი და 
აბ რე ვი ა ტუ რე ბი; ტექ სტის ოფი ცი ა ლუ რი და მოწ მე ბა.

ამ სტი ლის ხარ ვე ზე ბი არ ის: 
1. ეტი კე ტის და უც ვე ლო ბა; 
3. ალო გი კუ რო ბა; 
4. ფა მი ლია რუ ლი სტი ლი;
5. დო კუ მენ ტის და უ მოწ მებ ლო ბა; 
6. და უ თა რი ღებ ლო ბა; 
7. სტან დარ ტის და უც ვე ლო ბა (მო ცუ ლო ბით დი დი ა). და ვა ლე ბა. შე ავ სეთ ცხრი ლი ოფი ცი ა-
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ლურ-საქ მი ა ნი სტი ლის მა ხა სი ა თებ ლე ბით:

ფორ მობ რი ვი მხა რე

ში ნა არ სობ რი ვი
მხა რე

ენ ობ რი ვი მხა რე

და იხ სო მეთ: რთუ ლი სიტყ ვე ბის (კომ პო ზი ტე ბის) მარ თლწე რა

ცოდ ნის შე სა მოწ მებ ელი კითხ ვე ბი: 
1.განმარტეთოფიციალურ-საქმიანისტილი;
2.სად,რაფუნქციითვიყენებთოფიციალურ-საქმიანსტილს?
3.დაასახელეთოფიციალურ-საქმიანისტილისფორმობრივინიშნები;
4.დაასახელეთოფიციალურ-საქმიანისტილისლექსიკურითავისებურებანი;

 
 

 
 
დაიხსომეთ:  რთული სიტყვების (კომპოზიტების) მართლწერა 
  
 
 
 
 

დეფისით - მრავალცნებიანი 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
ცოდნის შესამოწმებელი კითხვები:    
1. განმარტეთ ოფიციალურ-საქმიანი სტილი; 
2. სად, რა ფუნქციით ვიყენებთ ოფიციალურ-საქმიან სტილს? 
3. დაასახელეთ ოფიციალურ-საქმიანი სტილის ფორმობრივი ნიშნები; 
4. დაასახელეთ ოფიციალურ-საქმიანი სტილის ლექსიკური თავისებურებანი; 
5. როგორია სიტყვათა წყობა ოფიციალურ-საქმიან სტილში? 
6. რა იგულისხმება ფამილიარულ სტილში? 
7. დაასახელეთ ოფიციალურ-საქმიანი დოკუმენტების სახეები; 
8. რას ეწოდება შტამპი?  
9. დაასახელეთ ოფიციალურ-საქმიანი სტილის ხარვეზები; 
10. დაასახელეთ საქმიანი დოკუმენტის  რეკვიზიტები. 
     
3.5. პუბლიცისტური სტილი. პუბლიცისტური სტილი ეწოდება მასობრივი კომუნი-

კაციის საშუალებების (ჟურნალ-გაზეთების) ენის თავისებურებებს. ამ  სტილის  ნიმუშე-
ბია: ნარკვევი, ჩანახატი, მოწოდება, ცნობა, ფელეტონი, პამფლეტი,  რეპორტაჟი, მიმარ-
თვა, რეკლამა.      

                      კ ო მ პ ო ზ ი ტ ი

ცალ-ცალკე ერთად-  ერთცნებიანი 

თავზე ხელაღებული; 
ბალიშში თავჩარგული;   
წელში მოხრილი; 
მზრუნველობას მოკლე-
ბული;  
ლუკმა  პური 
გამონაკლისები: 
და ბოლოს, ბოლოს და 
ბოლოს, უფრო და უფრო 
უფრო, კვლავ და კვლავ 

*დედ-მამა, ცოლ-ქმარი, 
*ალალ-მართალი, სინდის-
ნამუსი 
*დიდ-დიდი, ორ-ორი; 
*ნელ-ნელა, ჩქარ-ჩქარა 
*ექიმ-სტომატოლოგი,   
სახლ-მუზეუმი 

გამონაკლისები: ვიცე- 
მერი, ვაი-მეცნიერი 

* თავთავი, წამწამი, 
* ბაქიბუქი, ბრახაბრუხი; 
*პირდაპირ, თანდათან; 
*დედაენა, ქალიშვილი 
*სუპერმარკეტი, მინიკაბა 
*ზედამხედველი, თანაშემწე 
* ფეხქვეშ, თავქვეშ 
 *ხუროთმოძღვარი, ცისკარი  
*ლუკმაპური, პურმარილი 
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5.როგორიასიტყვათაწყობაოფიციალურ-საქმიანსტილში?
6.რაიგულისხმებაფამილიარულსტილში?
7.დაასახელეთოფიციალურ-საქმიანიდოკუმენტებისსახეები;
8.რასეწოდებაშტამპი?
9.დაასახელეთოფიციალურ-საქმიანისტილისხარვეზები;
10.დაასახელეთსაქმიანიდოკუმენტისრეკვიზიტები.


3.5. პუბ ლი ცის ტუ რი სტი ლი 

პუბლიცისტურისტილიეწოდებამასობრივიკომუნიკაციისსაშუალებების(ჟურნალ-გაზეთე-
ბის)ენისთავისებურებებს.ამსტილისნიმუშებია:ნარკვევი,ჩანახატი,მოწოდება,ცნობა,ფელე-
ტონი,პამფლეტი,რეპორტაჟი,მიმართვა,რეკლამა.

სა ინ ფორ მა ციოხასიათისაა:ცნობა,განცხადება,რეპორტაჟი,ინტერვიუ,რეცენზია,ბიოგრაფია,
ნეკროლოგი.

ზე მოქ მე დე ბი თია:ფელეტონი,პამფლეტი,ჩანახატი,მოწოდება,ლოზუნგი,მიმართვა,პოლე-
მიკურიწერილი.

მისიფუნქციაამკითხველისთვისსაზოგადოებრივიცხოვრების,კულტურის,მეცნიერებისათუ
ტექნიკისსიახლეების(კომუნიკაციურიფუნქცია)გაცნობადასაზოგადოებრივიაზრისგარკვეუ-
ლიმიმართულებითფორმირება,მოქალაქეთაინტერესისადააქტიურობისგამოწვევა;აგიტაცია-
პროპაგანდა;საზოგადოებრივიშეგნების,განათლებისდონისამაღლება.

ფორ მობ რი ვი და ხა სი ა თე ბა.პუბლიცისტურიმასალანაბეჭდია,წერილობითია,თუმცაიგიზე-
პირადაცგადმოიცემაკრებებზე,სხდომებზე.ზეპირისახისაა:პოლიტიკურიმოხსენება,აგიტაცია,
პროპაგანდა.

ში ნა არ სობ რი ვი და ხა სი ა თე ბა. შინაარსობრივი მხარე განისაზღვრება მრავალფეროვანითემა-
ტიკით,რომელიცუკავშირდება ცხოვრების სხვადასხვა სფეროს, მიზანს, მისწრაფებას.თხრობა
ზუსტიადაცხადი,ფაქტებიაისახებაადეკვატურად,მსჯელობალოგიკურიადათანამიმდევრუ-
ლი,სათქმელიგადმოცემულიასხარტად,რითაცმიიღწევამკითხველზეფსიქოლოგიურიზეგავ-
ლენა,დადებითიანუარყოფითიგანწყობილება.

ზემოქმედებისმოსახდენადაუცილებელიპირობააშესაფერისისტილისშერჩევა.ზემოქმედე-
ბა,ექსპრესიულობაარამხოლოდამსგავსებსმასმხატვრულილიტერატურისსტილთან,არამედ
ასხვავებსკიდეცმისგან:ჟურნალისტისპოზიციაჩვეულებრივ,უშუალოდდააშკარადგამოიხა-
ტება,მწერლისაკიიგიგასააზრებელია.

პუბლიცისტიკისთვისნაკლადითვლებამოჭარბებულინეგატიურიინფორმაციისგადაცემაან
პირიქით,მიჩქმალვა.ყველაზეაქტუალურისაკითხიაინფორმაციისსანდოობა.

 ენ ობ რი ვი თა ვი სე ბუ რე ბა ნი. პუბლიცისტური სტილისლექსიკას (ამბებისა თუ მოვლენების
სოციალურშეფასებასგამოხატავს)მომწოდებლური,დეკლარაციულიხასიათიაქვს.იგიმრავალ-
ფეროვანია:წიგნურსიტყვებთანერთადაქსტილისტიკურიმიზნებითიხმარებასასაუბროლექ-
სიკაც.გაზეთისთვისტიპობრივიაასევესაზოგადოებრივ-პოლიტიკურიტერმინოლოგიადაპრო-
ფესიულილექსიკა.

ინტერვიუში,კორესპოდენციასათურეპორტაჟშიბევრიანასესხები,უცხოსიტყვადაინტერ-
ნაციონალიზმი;ახალიინფორმაციისოპერატიულიმიღება-გადამუშავებითააგამოწვეულიკალ-
კებისშემოჭრაც.

აქუხვადააშტამპიდაკლიშე:„დაპყრობითიპოლიტიკა“,,თანაარსებობა,“,,თეთრისახლი,“„ცი-
ვიომი,“,,პატრინოტი,“სიტყვათამყარიშენაერთები:თავდადებულიშრომა,აქტიურიმონაწილე-
ობა,მაღალიმაჩვენებელები.

პუბლიცისტურსტილშიგანსაკუთრებითპოპულარულიაუცხოურიპრეფიქსებით(იზმ, -ისტ, 
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-ანტ., ასე ვე ან ტი-, კონ ტრ-, დეზ-, ულ ტრა-, დე-, პოლ- დაა.შ.)ნაწარმოებისიტყვები:დეზორგანი-
ზაცია,დეზინფექცია,დემობილიზაცია,ულტრაიისფერი...

 პუბლიცისტურსტილშიძირითადადგამოიყენებამარტივითხრობითიანძახილის,კითხვა-
ძახილისანბრძანებითიკილოსწინადადებები.ნიშანდობლივიაწინადადებისწევრთაინვერსი-
ულიწყობა.

პუბლიცისტურსტილშისაგანგებოროლსასრულებსსა თა უ რი.ეფ ექ ტუ რი სა თა უ რი ტექსტის
ერთ-ერთიუმნიშვნელოვანესიდეტალია,რომელსაცეკისრებაშემდეგიფუნქციები:

 1.მკითხ ვე ლისპირ და პირ და უშუ ა ლოდ ინ ფორ მი რე ბა;
 2.და ინ ტე რე სე ბა;
 3.აზ როვ ნე ბის გა აქ ტი უ რე ბა.
სწორადშერჩეულისათაურისმახასიათებლებია:
ა) ტექ სტთან ბმუ ლო ბა–უკავშირდებაძირითადსათქმელს;
ბ) ლა კო ნი უ რო ბა –მოკლეა,ტევადი,სხარტი,მოქნილი,სტილისშესაბამისი;
გ) ინ ფორ მა ცი უ ლო ბა –მიგვანიშნებსავტორისძირითადსათქმელზე;
დ) უნ და იყ ოსინ ტე რე სის აღ მძვრე ლი,მაგრამარა–სკანდალური.სკანდალურისათაურიხში-

რადეთიკურინორმებისდარღვევას,საზოგადოებისგარკვეულინაწილისგაღიზიანებასიწვევს
დამკითხველსნეგატიურადგანაწყობს(გოჩიტაშვილი...).

სათაურიარუნდაიყოსდატვირთულისპეციალურიტერმინებით;არუნდაიყოსძალიანზო-
გადი,როცაავტორიკონ კრე ტულსაკითხსგანიხილავს;ისზუსტადუნდამოერგოსსაკითხს.

მკითხველსმეტადაღუძრავსინტერესსკითხვითისათაური,,რა გვიჯ დე ბა სა კუ თა რი შვი ლი“?.
პუბ ლი ცის ტუ რი სტი ლის და მა ხა სი ა თე ბე ლი ნიშ ნე ბია: 
1. სხარ ტი და დი ნა მიკ უ რი თხრო ბა;
2. თე მის აქ ტუ ა ლუ რო ბა და ინ ფორ მა ცი ის სი ახ ლე;
3. ახა ლი ლექ სი კა-ტერ მი ნო ლო გი ის გა მო ყე ნე ბა;
4. სა ზო გა დო ებ რი ვი პო ზი ცი ის, პო ლი ტი კუ რი პა თო სის გა მო ხატ ვა; 
5. ენ ობ რი ვი შტამ პე ბის, კლი შე ე ბის, სტე რე ო ტი პუ ლი ფრა ზე ბის ხმა რე ბა;
6. სიტყ ვე ბი სა და გა მოთ ქმე ბის მე ტა ფო რუ ლი მნიშ ვნე ლო ბით გა მო ყე ნე ბა;
7. შე მოკ ლე ბე ბი და აბ რე ვი ა ტუ რა.

წა იკ ითხეთ ტექ სტი, ამო იწ ერ ეთ პუბ ლი ცის ტუ რი სტი ლის ყვე ლა მა ხა სი ათ ებ ელი:

ჩვენიენაქართული!
,,მისამართული“მეტყველება
თანამედროვესაბაზროცხოვრებამრეკლამასფართოდგაუღოკარი,რაღასარგვაწონებენმწარ-

მოებელითუგამსაღებელიკომპანიები-იმას,რასაცრეკლამასაერთოდარსჭირდებადაიმასაც,
რეკლამითაცრომარიყიდება!კომპანიებისმთავარიმიზანისაქონლისგასაღებაა,ამიტომხშირად
ყურადღებისღირსადართვლიანისეთ,,წვრილმანს“,როგორიცააენობრივინორმებისდაცვა.სა-
ტელევიზიორეკლამამოგვიწოდებს:განიცადეთსისუფთავისშეგრძნება!არამგონია,სისუფთავეს
კიდევგანცდასჭირდებოდეს.უკეთესიიქნებაჩვენზემზრუნველნიასეთუმოგვმართავენ:,,შეიგ-
რძენითსისუფთავე!“

ენისადმიგულგრილდამოკიდებულებასსამთავრობოეშელონებშიცავლენენ.ცოტახნისწინ
ერთ-ერთიმაღალჩინოსნისბაგეთაგანასეთიფრაზამოვისმინე:,,თუადამიანითვლის,რომმისი
უფლებებიარასწორადარისშელახული,მასშეუძლიამიმართოსსასამართლოს(?!)რაგამოდის?
იჩივლოს,რათაუფლებებისწორადშეულახონ?!მე,ცხადია,ვხვდები,ამისწარმომთქმელირასაც
გულისხმობდა,მაგრამკურიოზულიფრაზაკიგამოვიდა.

ჩვენახლოწარსულიდანგვახსოვსქართულიენისრეფორმატულისრულყოფისნიმუშები:,,და-
ყაჩაღება,“,,კონსტიტუციისმუხლებითგავლა,“დასჯადიქმედება“დაა.შ.აშკარაა,რომიმდროს
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რეფორმატორებსბოლომდეარდაუძაბავთგონება,რადგანყურადღებისმიღმადარჩენიათისეთი
ზესაინტერესოზედსართავი,როგორიცაა,,მისამართული.“გვაქვსქალაქი/ქალაქური,ქართველი/
ქართული,როგორცჩანს,,,მისამართიდანშექმნილიარიყოაქამდეზედსართავიდააწრაღაგვი-
ჭირს,რადგანუკვეგვაქვს,,მისამართული!“მაგალითად,წერილიშეიძლებაუმისამართოციყოს
დამისამართულიც.

ენაცოცხალორგანიზმსშეიძლებაშევადაროთ.მისიღვთითმოვლენილიმატარებელიერია.
როგორცსულისცილდებასხეულსბიოლოგიურისიკვდილისდროს,ისემშობლიურიფესვების-
განდაშორებაერისთვის,მისითითოეულიინდივიდისთვისმორალურისიკვდილისტოლფასია.
დიახ,ენასათუთიფენომენიადამასმოფრთხილებასჭირდება!(მერაბნადირაშვილი).

და ვა ლე ბა. შე ავ სეთ ცხრი ლი პუბ ლი ცის ტუ რი სტი ლის მა ხა სი ა თებ ლე ბით:

ფორ მობ რი ვი
მხა რე

ში ნა არ სობ რი ვი
მხა რე

ენ ობ რი ვი მხა რე

ცოდ ნის შე სა მოწ მებ ელი კითხ ვე ბი:
1. რამდენქვესტილადიყოფაპუბლიცისტურისტილი?
2. რაარისპუბლიცისტურიტექსტებისმიზანი?
3. როგორიუნდაიყოსპუბლიცისტურიტექსტებისთემატიკა?
4. როგორიაამსტილისლექსიკადაფრაზეოლოგია?
5. დაასახელეთეფექტურისათაურისმახასიათებლები;
6. რომელისტილისელემენტებიიყრისთავსპუბლიცისტურისტილში?
7. დაასახელეთპუბლიცისტურისტილისფუნქციონირებისსფეროები;
8. როგორუნდაგადმოიცესპუბლიცისტურსტილშინეგატიურიინფორმაცია?
9. რაარისკლიშე?
10. გადმოეცითპუბლიცისტურისტილისგრამატიკულითავისებურებანი;
11. რაითვლებაპუბლიცისტურისტილისხარვეზად?
12. რაგანაპირობებსპუბლიცისტურისტილისშინაარსობრივმრავალფეროვნებას?
13. როგორგამოიხატებაპუბლიცისტურსტილშიავტორისეულიპოზიცია?
14. გაიხსენეთპუბლიცისტურისტილისნიმუში,რომელმაცწარუშლელიშთაბეჭდილებამო-

ახდინათქვენზე;
15. გაიხსენეთპუბლიცისტურისტილისნიმუში,რომელმაცუარყოფითიშთაბეჭდილებამოახ-

დინათქვენზე.



52

3.6. მხატ ვრუ ლი ლი ტე რა ტუ რის სტი ლი 

მხატვრულია სტილი, რომელიც სინამდვილეს მხატვრულად გვიხატავს. საამისოდ კი გამო-
იყენება მხატვრული ხერხებიდა საშუალებანი. ამით ის არსებითად განსხვავდება სამეცნიერო
სტილისგან: მეცნიერება სინამდვილეს ასახავს ცნებებით,ლოგიკური მსჯელობით, მხატვრულ
ლიტერატურაშიკიისმხატვრულადააგარდასახული.

მხატვრულისტილისჟანრებია:ბე ლეტ რის ტი კა (მოთხ რო ბა, ნო ვე ლა, რო მა ნი, ფე ლე ტო ნი, პამ-
ფლე ტი, ჩა ნა ხა ტი), პო ე ზია (პო ე მა, ლექ სი), დრა მა ტურ გია (დრა მა, კო მე დი ა, ტრა გე დია), იუ მო-
რის ტულ -სა ტი რუ ლი ნა წარ მო ე ბე ბი. 

ამსტილისმთავარიფუნქციააესთეტიკურობა,გამომსახველობა,ექსპრესიულობა.
ში ნა არ სობ რი ვი მხა რე. მხატვრულილიტერატურისსტილშიადამიანისტიპიზაციითაისახება 

ცხოვრებისეული(დადებითიდაუარყოფითი,მისაბაძიდამანკიერი)მოვლენები.
ფორ მობ რი ვი და ხა სი ა თე ბა.მეტყველებისმთავარიფორმაწერილობითია,მეტყველებისსახე-

ებიმო ნო ლო გი და დი ა ლო გი.
ენ ობ რი ვი მხა რე.ამსტილისთვისდამახასიათებელიაექსპრესიულილექსიკა,რომელიცგად-

მოგვცემსსიხარულს,აღტაცებას,გაკვირვებას, აღშფოთებას,ზიზღს,დაცინვას.ნიშანდობლივია
სიტყვათაარაპირდაპირიმნიშვნელობითგამოყენება,ტროპების(მეტაფორის,მეტონიმიის,გაპი-
როვნების,ალეგორიის,სინეკდოქეს,ჰიპერბოლის,ლიტოტესის,პერიფრაზის),რიტორიკულიფი-
გურების,ასევეეპითეტების,სინონიმების,ომონიმების,ანტონიმების,ფრაზეოლოგიზმებისადა
იდიომების სიხშირე. საგანგებოფუნქცია ეკისრებადიალექტიზმებს, ბარბარიზმებს, ჟარგონებს
დაა.შ.,

ამ სტილისთვისნიშანდობლივია მრავლობითირიცხვისფორმათაგამოყენება მხოლობითის
მნიშვნელობით,მხოლობითისა–მრავლობითისგაგებით;ზმნებისხმარებასხვადასხვაკილოში,
პირსადადროში;გამოიყენებაყველატიპისწინადადება;სიტყვათაწყობაროგორცპირდაპირი,
ისეარაპირდაპირია.

ენობრივ საშუალებათა მომარჯვება დამოკიდებულია შემოქმედის ინდივიდუალობაზე, მის
მხატვრულნიჭზე.

მხატ ვრუ ლი ნა წარ მო ე ბის სა თა უ რი შეიძლებაიყოსშემდეგნაირი:
ა) ერ თსიტყვი ანი (,,არწივი,“,,ია,“,,სინდისი“);
 ბ)ორ სიტყ ვი ა ნი (,,ხმელიწიფელი,“,,მთისწყარო,“,,ჯაყოსხიზნები“);
 გ) და კავ ში რი ანი (,,ომიდამშვიდობა,“,,წითელიდაშავი,“,,კიკოლიკი,ჩიკოლიკიდაკუდაბ-

ზიკა“);
დ)წი ნა და დე ბა:,,ვიღაცამგუგულისბუდესგადაუფრინა,“,,კაცი,რომელსაცლიტერატურაძა-

ლიანუყვარდა,“,,კაპიკიგაკაპიკებულა,ანუევროპაშირამინდოდა?“.
სათაურითსათქმელიპირდაპირანმეტაფორულადგადმოიცემა.
მხატ ვრუ ლი ლი ტე რა ტუ რის სტი ლის ნიშ ნე ბია:
1. ექ სპრე სი უ ლო ბა;
2. მხატ ვრუ ლი ხერ ხე ბის გა მო ყე ნე ბა, მხატ ვრუ ლი სა ხე ე ბით აზ როვ ნე ბა;
3. ახ ალი სიტყ ვე ბის შექ მნა;
4. ავ ტო რის მაქ სი მა ლუ რი ინ დი ვი დუ ა ლიზ მი;
5. სა სა უბ რო სტი ლის ნი მუ შე ბის გა მო ყე ნე ბა.

და ვა ლე ბა №1. აიღ ეთ მხატ ვრუ ლი სტი ლის ნე ბის მი ერი ნი მუ ში და გა მო ყა ვით მი სი ყვე ლა მა-
ხა სი ათ ებ ელი (5 ქუ ლა).
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3.7. სა სა უბ რო სტი ლი 

სასაუბროსტილიუპირისპირდებამწიგნობრულს.ამსტილისჟან რე ბი ა:საუბარი,დიალოგი,
კამათი,თხრობა.მი სიძირითადიფუნქციაააზ რთა გა ზი ა რე ბა, კო მუ ნი კა ცია.

ზეპირიმეტყველებისდროსმოლაპარაკესწინასწარარაქვსმოფიქრებულისათქმელი,ანმათი
გადმოსაცემიენობრივისაშუალებანი.მოკლედ,სასაუბროსტილიდა უგ ეგ მა ვიდასი ტუ ა ცი უ რი, 
სპონ ტა ნუ რი ა, მასშიუპირატესობაენიჭებამოკლეფორმებს.

გამოყოფენსასაუბროსტილისორ სა ხეს:სა სა უბ რო- ლი ტე რა ტუ რულს და სა სა უბ რო-ფა მი ლია-
რულს.ზეპირმეტყველებასგანეკუთვნება:ლექცია,მოხსენება,რაიმეამბისგამოცხადება,საჯარო
სიტყვა, ისინი გადმოიცემა წერილობითაცდატექნიკური საშუალებითაც, მაგრამ მათი სტილი
მწიგნობრულია,დაცულიასალიტერატუროენისნორმები.

სასაუბროსტილიძირითადადდი ა ლო გუ რია ან პო ლი ლო გუ რი,თუმცააქგვხვდებამოკლემო-
ნოლოგებიანგაბმულითხრობაც.

სასაუბროსტილშიგვხვდება არა ე ნობ რი ვი ელემენტები:ჟეს ტე ბი (კიდურებისმოძრაობა)და 
მი მი კა (სახის ნაკვთების მოძრაობა). მათიზომიერი გამოყენება მეტყველებას ექსპრესიულობას
სძენს,გადაჭარბებაკინაკლია. 

 სასაუბროსტილისთვისდამახასიათებელიამრავალფეროვანისაყოფაცხოვრებოლექსიკა,ფა-
მილიარული(შინაურული,მოურიდებელი),ემოციის,ექსპრესიისგამომხატველისიტყვები(შო-
რისდებულები,ნაწილაკები).

სიტყვებიაქგამოიყენებაროგორცპირდაპირი,ისეარაპირდაპირიმნიშვნელობით.სალიტერა-
ტუროენისნორმებიმეტწილადუგულებელყოფილიადაფართოდგამოიყენებადიალექტიზმები,
ჟარგონიზმები, ბარბარიზმებიდა ა. შ.დასტურდებაისეთისიტყვებიც,რომლებიცინდივიდუ-
ალურიმეტყველებისთავისებურებაა.ზეპირიმეტყველებისნაკლიაე.წ.,,სიტყვა-პარაზიტებიც“.
ამსტილისერთიგანსაკუთრებულითვისებააის,რომსასაუბროფორმებისნაცვლადშეიძლება
გამოვიყენოთლიტერატურული,სამაგიეროდ,მიუღებელიასასაუბროსტილისნიმუშებისსამეც-
ნიეროსტილშიგამოყენება.

ენ ობ რი ვი თა ვი სე ბუ რე ბა ნი.სასაუბროსტილიუპირატესობასანიჭებსზმნისაქტიურფორმებს
დაქართულისთვისბუნებრივთქმებს.დამახასიათებელიამარტივიელიფსურიდაარასრულიწი-
ნადადებები:პასუხშიგამოტოვებულისიტყვებიკითხვაშიარისმოცემული.

ამსტილშიხშირიამე ტო ნი მია,ანუგადარქმევა(საზღვრულისიტყვისგამოტოვება).მაგ.:დიპ-
ლო მი – სადიპლომოშრომა,დეკ რე ტი –სადეკრეტოშვებულება;ჩა ბა რე ბა–უნივერსიტეტშიჩა-
ბარება,დამ თავ რე ბა–უნივერსიტეტისდამთავრება,რუს თა ველ ზე ვცხოვ რობ(რუსთაველისგამ-
ზირზევცხოვრობ);ვა ჟა ზე და გე ლო დე ბით(ვაჟა-ფშაველასგამზირზედაგელოდებით);მა თე მა ტი-
კა მო დის (მათემატიკისმასწავლებელიმოდის);მა თე მა ტი კა გაგ ვიც და(მათემატიკისგაკვეთილი
გაგვიცდა)...ზოგჯერგამოტოვებულიაწევრი,მაგრამმისმაგივრობასეწევასუფიქსი,რომელიც
ხშირადარაქართულია.მაგ.:მარ შრუტ კა(ნაცვლადსამარშრუტოტაქსისა),გა ზი როვ კა(ნაცვლად
გაზიანისასმელისა).მიუხედავადამისა,გაგებინებაარჭირს.

ზეპირიმეტყველებამიემართებაკონკრეტულადრესატს.დიალოგიორმხრივიაქტია,რომელ-
შიცმუდმივადმონაწილეობენდაცვლიანროლებსმოლაპარაკედამსმენელი.

დიალოგსდამონოლოგსერთმანეთისგანგანასხვავებსავ ტო მა ტიზ მი, და უ გეგ მა ვო ბადაუს რუ-
ლი ხა სი ა თი.

აქვე უნდა განვიხილოთ წარმატებული საუბრის ხელოვნების საკითხიდა მისი წარუმატებ-
ლობისმიზეზებიც.წარმატებულისაუბრისსაზომიაგაგება,რომელიცორმხრივიპროცესია.იგი
დამოკიდებულიამათმსოფლმხედველობრივსიახლოვეზეც,დაიმაზეც,თურამდენადახერხებს
მოსაუბრემსმენლისდაინტერესებას.

სა სა უბ რო სტი ლის სტი ლუ რი ნიშ ნე ბია: 
1.არა ო ფი ცი ა ლუ რო ბა;
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2. სი ტუ ა ცი უ რო ბა, და უგ ეგ მა ვო ბა;
3. სპონ ტა ნუ რო ბა;
4. სა ლი ტე რა ტუ რო ენ ის ნორ მა თა და უც ვე ლო ბა;
6. დი ა ლო გუ რო ბა;
7. ენ ობ რივ სა შუ ა ლე ბა თა ეკო ნო მია; 
8. რეპ ლი კა თა შერ წყმა, უს რუ ლი წი ნა და დე ბე ბი;
9. ექ სპრე სი ულ-ემო ცი უ რი ლექ სი კა.

და ვა ლე ბა № 1. მო იპ ოვ ეთ სა ინ ფორ მა ციო ტექ სტი და აქ ცი ეთ სა სა უბ რო სტი ლის ნი მუ შად. გა-
მო ყა ვით მი სი ყვე ლა მა ხა სი ათ ებ ელი.

შე ავ სეთ ცხრი ლი სა სა უბ რო სტი ლის მა ხა სი ა თებ ლე ბით:

ფორ მობ რი ვი
მხა რე

ში ნა არ სობ რი ვი
მხა რე

ენ ობ რი ვი მხა რე

ცოდ ნის შე სა მოწ მებ ელი კითხ ვე ბი: 
1. რაგავლენასახდენსსასაუბროტექსტებზესიტუაციადაფონურიცოდნა?
2. დაასახელეთსასაუბროსტილისსახეები;
3. დაასახელეთსასაუბროსტილისჟანრები;
4. დაასახელეთმეტონიმიისმაგალითები:
5. რითგანსხვავდებაერთმანეთისაგანდიალოგიდამონოლოგი?
6. რატომენიჭებაამსტილშიუპირატესობაშეკვეცილფორმებს?
7. რაარისმიმიკა?ჟესტები?
8. რატომარგამოიყენებასასაუბროსტილშიაღწერითიფორმები?
9. რაზეადამოკიდებულიწარმატებულისაუბარი?
10. დაასახელეთწარუმატებელისაუბრისმიზეზები.

სა ვარ ჯი შო №1. წა ი კითხ ეთ ინ ფორ მა ცია და შექ მე ნით ტექ სტი ა. სა სა უბ რო; ბ. პუბ ლი ცის ტუ რი; 
გ. ოფი ცი ა ლუ რი სტი ლით: 

მალაიზიისავაიახაზებისთვითმფრინავი,რომელიცამსტერდამი-კუალა-ლუმპურისავიარე-
ისსასრულებდა,17ივლისსდონეცკთანსაზენიტო-სარაკეტოდანადგარითჩამოაგდეს.ბორტზე
295ადამიანიიმყოფებოდა,280მგზავრიდაეკიპაჟის15წევრიდაიღუპა.უკრაინისპრეზიდენტმა,
პეტროპოროშენკომ,მომხდარსტერორისტულიაქტიუწოდა,ვლადიმერპუტინმაკიგანაცხადა,
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რომესტრაგედიაარმოხდებოდა,თუუკრაინაშისიმშვიდეიქნებოდა.უკრაინისამწერტილში,
დონეცკთან,პრორუსიმებრძოლებიუკრაინისარმიასებრძვიან.მომხდარისგამომწუხარებაგა-
მოთქვესსაქართველოსპრეზიდენტმა,გიორგიმარგველაშვილმადაპრემიერ-მინისტრმაირაკლი
ღარიბაშვილმა.მათდაღუპულებისოჯახსმიუსამძიმრეს.18ივლისსკითბილისშისოლიდარო-
ბისაქციაგაიმართა,მსგავსიაქციაგაიმართაკიევშიც,სადაცდაღუპულთახსოვნასმიაგესპატივი.

სა ვარ ჯი შო №2. ჯგუ ფუ რი მუ შა ო ბა. წა ი კითხ ეთ ტექ სტე ბი, გან საზღ ვრეთ სტი ლი, გა მო ყა ვით 
სტი ლუ რი ნიშ ნე ბი, შე ურ ჩი ეთ სა თა უ რი და აქ ცი ეთ სხვა რო მე ლი მე სტი ლის ნი მუ შად:

რამდენიმეხნის  წინლოს-ანჟელესშიგამოიცაარტურბლოხისწიგნი „მერ ფის კა ნო ნე ბი“.წიგ-
ნსდიდიგამოხმაურება მოჰყვა. მკითხველებმა„მერფის კანონი“უნივერსალურფილოსოფიურ
პრინციპადმიიჩნიეს:  „თუ რა მე უსი ამ ოვ ნე ბა შე საძ ლოა მოხ დეს, – ის მოხ დე ბა“, „გა იღ იმ ეთ ... 
ხვალ  ხომ შე საძ ლოა უარ ესი მოხ დეს“ . ამგამონათქვამებს  ამერიკელებიხშირადიყენებენ. განვი-
ხილოთ„მერფისფილოსოფია.“  

საყოველთაოდცნობილია,რომაზროვნებისპოზიტივიზმსანნეგატივიზმსგანაპირობებსერ-
თიდაიმავესაგნისანმოვლენისპოლარულადგანსხვავებულიშეფასებადააღქმა.„ნეგატივიზ-
მისპოლუსი“ყურადღებასმიაპყრობსიმაზე,რაცგვაკლიადაგვაიძულებსვიფიქროთსაფრთხე-
ზე,ნაკლოვანებებზე;,,პოზიტივიზმიცდილობსჩვენიყურადღებისფოკუსირებასიმაზე,რაცუკ-
ვეგაგვაჩნია.პოზიტივისტიკონცენტრირებულიაოცნებებზე,ნეგატივისტიკისაქმეშიმინუსებს
ეძებს.თუპოზიტივისტიპრიორიტეტსანიჭებსდადებითიეფექტისმიღწევასდაარაუარყოფი-
თიშედეგისთავიდან აცილებას, ნეგატივისტიმნიშვნელოვნადმიიჩნევსშესაძლოუარყოფითი
შედეგისშემცირებას.პოზიტივისტიასემეტყველებს;„ამინდიკარგია!,,ცამოწმენდილია!“ხოლო
ნეგატივისტი–„ამინდიცუდიარარის,“,,ცაზეღრუბელიარჩანს.“პოზიტივისტიიყენებსმსგავ-
სებისკატეგორიებს,ნეგატივისტიკიგანსხვავებულობისადადაპირისპირებულობისას.ნეგატი-
ვისტიამწვავებსურთიერთობებსდაორჭოფობს.

პოზიტივისტიდადასტურებასადადამტკიცებაში,ნეგატივისტიკიუარყოფაშიაძლიერი.და-
აკვირდითსაკუთართავსდათქვენსმეგობრებს:პოზიტიურადმოაზროვნეადამიანიუპირატეს-
ადიყენებსსიტყვებს:„დიახ,“„უდავოდ“,„რათქმაუნდა“,„და“,ხოლონეგატივისტი:_„არა,“„მაგ-
რამ,“„ოღონდ,“„არმგონია,“„არვფიქრობ,“„სხვა“დაა.შ.

პოზიტივისტინეგატივისტზემეტადენდობაუცნობ (ანუცხო) ადამიანს. ნეგატივისტი ყოველ-
თვისეჭვიანიდადაძაბულია. დროთაგანმავლობაშისიტუაციაშეიძლებაშეიცვალოს: თუპოზი-
ტივისტიდარწმუნდება, რომამურთიერთობაშიდაშვებულიაქვსშეცდომა, ისხშირადვარდება
უკიდურეს  ეჭვიანობაში.

ნეგატივისტიუპირატესობასანიჭებსშრომასმისთვისგანკუთვნილადგილზე. პოზიტივისტი
უთავსებსსხვადასხვასახისსაქმიანობას(შრომადადასვენება, დაძაბულობადამოდუნება).

გუნდურიმუშაობისდროსპოზიტივისტიყველასგადასდებსენთუზიაზმს,ხოლონეგატივის-
ტი ყველას დატანჯავს დიქტატორობისკენ მიდრეკილებით. მაგალითად, ნაპოლეონს მიაჩნდა,
რომმისგვერდითმდგომიყველაგამარჯვებულიდაწარმატებულიიყო.პოზიტივისტისფსიქიკა
მეტადაამთლიანი,ნეგატივისტისა–წინააღმდეგობებითაღსავსე.ამისგამონეგატივისტიუფრო
მეტადავლენსმიდრეკილებასფსიქიკისდეზინტეგრაციისკენ, იმავდროულად  უფროიტანსში-
ნაგანკონფლიქტს. ნეგატივისტიაქტიურდება,როდესაცსიტუაციაარახელსაყრელია,მჭიდროვ-
დებავადები, ხოლოროდესაცსაქმეკარგადმიდის,ისდუნდება.პოზიტივისტიკიაქტიურდება
იმდროს, როცამასყველაფერიგააჩნია.

პოზიტივისტს ურჩევნია დახუჭოს თვალი ცხოვრების „მუქ მხარეზე“ და გაამახვილოს ყუ-
რადღებამის„ნათელასპექტებზე.“ნეგატივისტმაკიძალიანაცრომმოიწადინოს,მაინცგაუჭირ-
დებასაკუთარიცნობიერებიდანგანდევნოსარასასიამოვნოაზრები.ნეგატივისტიფსიქოლოგიურ
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პრობლემებსამძაფრებს,პოზიტივისტისთვისუფროხელსაყრელიაიყოსოპტიმისტი,ხოლონეგა-
ტივისტისთვის-პესიმისტი.პოზიტივისტსშეუძლიაფსიქოლოგიურიდაძაბულობისშერბილება.
მისიკომუნიკაციურიფუნქციებიპირობითადშეგვიძლიამოვნიშნოთპლუსით,ნეგატივისტები-
საკიმინუსით.თუპოზიტივისტისთვისმისაღებიადიალოგიდასაუბრისმანერაკითხვა-პასუ-
ხით,მეორე,ანუნეგატივისტისთვის–მონოლოგიდაამპროცესშინებისმიერისახისშეკითხვის
დასმამიუღებელია.პოზიტივისტიიყენებსმოდელს„მე“– „მე,“ხოლონეგატივისტი– „მე“ –„ის“
მიდგომას.

 თუპოზიტივისტიგანიცდისფიზიკურიდამუხტვისმოთხოვნილებას,მისგანგანსხვავებით
ნეგატივისტისთვისაქტუალურიადაგროვებულიენერგიისგანგანმუხტვა.

 რო გორ მო ვიქ ცეთ?...  ფსიქოლოგებიგვირჩევენ:
ა)საუბრისდროსუარივთქვათუარყოფაზე,მაქსიმალურადმოვერიდოთდამხოლოდაუც-

ილებლობისშემთხვევაშივიხმაროთსიტყვა„არა“.
გვაძლევენ რეკომენდაციას, რომ ცხოვრებაში განსახორციელებელი ცვლილების დაგეგმვის

დროსჩამოვთვალოთმხოლოდსასურველიფაქტორებიდაავარიდოთთავიისეთებს,რომელთა
დანახვამომავალშიარგაგვახარებს.ზუსტადამმოსაზრებითზოგი,უკვეგამობრძმედილინეგა-
ტივისტიცდილობსდამალოსნეგატივიზმისნიშნები.

გ)ცალსახადნუმიჰყვებით„მერფისფილოსოფიას“:„თურამეუსიამოვნებაშეიძლებამოხდეს,
ისმართლაცმოხდება“;„ყველაფერირაცკარგადიწყება,ცუდადმთავრდება“;„რაცცუდადიწყე-
ბა,უფროცუდადსრულდება“დაა.შ.დ)მხოლოდსაკუთართავსნუმიაწერთყველაუსიამოვ-
ნებას,არდაიბრალოთყველაუსიამოვნოფაქტი,ზოგიმათგანიპირადადხომარცგეკუთვნით,ან
თქვენგამოარარისმომხდარი.ყველასთავისიხედვადასაკუთარიგზააქვს:„ფილოსოფიაგვას-
წავლის,მშვიდადმოვეპყროთსხვებისწარუმატებლობას“/ოსკარუაილდი/.

 და ბო ლოს, ნუ აღ იქ ვამთ ყვე ლა ფერს მხო ლოდ პო ზი ტი ვად ან  ნე გა ტი ვად, აღ იქ ვით კომ პლექ-
სუ რად!

და ვა ლე ბა № 1:და ხა ზეთ ვე ნის დი აგ რა მა. გა მოკ ვე თეთ სტი ლის სა ხე ობ ათა სა ერ თო და გან მას-
ხვა ვე ბე ლი ნიშ ნე ბი.
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ტეს ტე ბი

1. რო მელ სტილ თათ ვი საა და მა ხა სი ა თე ბე ლი ექ სპრე სი უ ლო ბა?
ა.სამეცნიეროსთვის;ბ.სალაპარაკოსთვის;გ.პუბლიცისტურისთვის;დ.მხატვრულილიტერა-

ტურისსტილის.
1.ბ2.ა,გ3.ა,ბ,გ4.ა,ბ5.გ,დ6.ბ,გ,დ

2. რო მე ლ სტი ლთა თვი საა და მა ხა სი ა თე ბე ლი რო გორც მწიგ ნობ რუ ლი, ისე სა სა უბ რო სტი ლის 
ნიშ ნე ბი?

ა.სასაუბროსთვის;ბ.ოფიციალურ-საქმიანისთვის;გ.პუბლიცისტურისთვის;დ.სამეცნიეროს-
თვის.

1.ა,ბ2.ა,გ3.ა,გ,დ4.ა5.გ6.ბ,გ.დ.
3. რო მელ სტილ თათ ვი საა ნი შან დობ ლი ვი ზმნის აღ წე რი თი ფორ მე ბი?
ა.სასაუბროსთვის;ბ.ოფიციალურ-საქმიანისთვის;გ.პუბლიცისტურისთვის;დ.სამეცნიეროს-

თვის.
1.ა,ბ2.ბ,გ3.გ,დ4.ა,ბ5.ა,გ,დ6.ა,ბ,დ.

4. რო მე ლი სტი ლის თვი საა აუ ცი ლე ბე ლი ლო გი კუ რო ბა?
ა.სასაუბროსთვის;ბ.ოფიციალურ-საქმიანისთვის;გ.პუბლიცისტურისთვის;დ.სამეცნიეროს-

თვის.
1.ა;2.ა,ბ;3.დ;4.ა,ბ,გ;5.ბ,გ;6.ა,გ,დ.

5. ჩა მოთ ვლილ თა გან რო მე ლი არაა ოფი ცი ა ლურ -საქ მი ა ნი სტი ლის სტი ლუ რი ნი შა ნი?
ა.სიზუსტე;ბ.ექსპრესიულობა;გ.სტანდარტულობა;დ.არცერთიპასუხიარაასწორი.

1.ბ;2.ა,გ;3.ა,ბ,გ;4.ა,ბ;5.გ;6.ბ,გ,დ.
6. ჩა მოთ ვლილ თა გან რო მე ლი ნი შა ნი გა ნას ხვა ვებს ოფი ცი ა ლურ -საქ მი ან სტილს სა მეც ნი ე რო-

სა გან? 
ა.სალიტერატუროენისნორმათადაცვა;ბ.აზრისლოგიკურობა;გ.სიმშრალე;დ.სიზუსტე.

1.ბ;2.ა,გ;3.ა,ბ,გ;4.ა,ბ;5.გ;6.ბ,გ,დ.
7. ჩა მოთ ვლილ თა გან რო მე ლია მხო ლოდ ოფი ცი ა ლურ -საქ მი ა ნი სტი ლის სპე ცი ფი კუ რი ნი შა ნი?
ა.სიტყვათაპირდაპირიმნიშვნელობითგამოყენება;ბ.ტრაფარეტულობა;გ.ლაკონიურობა;დ.

სიზუსტე.
1.ა;2.ა,ბ;3.ბ;4.ა,ბ,გ;5.ბ,გ;6.ა,გ,დ.

 8. ჩა მოთ ვლილ თა გან რო მე ლია ოფი ცი ა ლუ რი დო კუ მენ ტი?
ა.ლექცია;ბ.მოხსენება;გ.განკარგულება;დ.არცერთიპასუხიარაასწორი.

1.ბ;2.ა,გ;3.ა,ბ,გ;4.ა,ბ;5.გ;6.ბ,გ,დ.
9. ჩა მოთ ვლილ თა გან რო მე ლი არაა სა მეც ნი ე რო სტი ლის ფუნ ქცი ა?
ა.კომუნიკაცია;ბ.ზემოქმედება;გ.ესთეტიკურობა;დ.არცერთიპასუხიარაასწორი.

1.ბ;2.ა,გ;3.ა,ბ,გ;4.ა,ბ;5.გ;6.ბ,გ,დ.
10. რო მელ სტილ ში გა მო ი ყე ნე ბა სა სა უბ რო სტი ლის ნი მუ შე ბი სტი ლის ტი კუ რი ფუნ ქცი ით:
ა.სამეცნიეროში;ბ.ოფიციალურ-საქმიანში;გ.მხატვრულილიტერატურისსტილში;დ.პუბ-

ლიცისტურში.
1.ა;2.ა,ბ;3.გ,დ;4.ა,ბ,გ;5.ბ,გ;6.ა,გ,დ.

და იხ სო მეთ: ზმნის პირ თან და კავ ში რე ბუ ლი მარ თლწე რა

სწუხს თუ წუხს? ჰქრის თუ ქრის?
1.  ერთპირიანზმნებში„ჰ“და„ს“ნიშნებიზედმეტია.გამონაკლისია:სძი ნავს, გას ტანს, გას წია, 

სჩა დის, აღ სდგა (ქრის ტე), დას ძი ნა...
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ჰმა ტებს თუ მა ტებს? შეჰ ხა რის თუ შე ხა რის?
2. ვ,მ,ნ,რ,ლ,ზ-ს,ჟ-შ,ღ-ხთანხმოვნებითდაწყებულფუძეებთანჰ/სარაასაჭირო.სწორია:მა-

ტებს, შე ხა რის, რგებს, შე ღა ღა დებს და ა.შ.

გო ნია თუ ჰგო ნია? ყავს თუ ჰყავს? მო წონს თუ მოს წონს?
3. „ ჰ“ „ს“ ნიშანიაუცილებელიაორპირიანგარდაუვალზმნებში(თუზმნაარიწყებავ,მ,ნ,რ,ლ,

ზ-ს,ჟ-შ,ღ-ხთანხმოვნებზე),გარდამავალში-არა.გამონაკლისია:ას წია, გა მოს ცა

მი წე რა თუ მის წე რა?შე პირ და თუ შეჰ პირ და? 
4.  სამპირიანზმნებშიც„ჰ“და„ს“აუცილებელია,რადგანასეთფორმებშიირიბიობიექტიყო-

ველთვისგვაქვს:მისწერა,შეჰპირდა,ჰკითხავს,გადაჰპარსავს,მოსწყვიტა
5. პარალელურიფორმებია:ა)შედ გა და შეს დგა; აღ დგა და აღ სდგა; ცვი ვა და სცვი ვა; ცდე ბა 

და სცდე ბა; და წე რა და დას წე რა; მოწყვი ტა და მოს წყვი ტა...
 აქყველაფორმამართებულია,ოღონდგასათვალისწინებელიაპირიანობა.ერთპირიანშისპრე-

ფიქსიზედმეტია,ორპირიანშიკი–აუცილებელი.მაგ.:ცი ვა(გარეთცივა)დასცი ვა (მასსცივა);
ცხე ლადასცხე ლა, ჭირს (ბილეთები) და სჭირს (დაავადება);ცვი ვა(ფანტელი)დასცვი ვა (ხესფოთ-
ლები);კი დია (საათი)დაჰკი დია (ნაძვისხეს სათამაშოები)...ცდე ბა იგიდასცდე ბა იგიზღვარს;
დისწყალი,სდის მასსისხლი.

ბ)თუზმნაორპირიანიადაგარდამავალია,ჰ დას ზედ მე ტია, თუსამპირიანია_აუც ილ ებ ელი. 
მაგ.:და წე რა (მწერალმაწიგნი)დადას წე რა (მღვდელმაწყვილსჯვარი); მოწყვი ტა (ელენემ ყვა-
ვილი) და მოს წყვი ტა (ბედმაქეთომშობლიურგარემოს);დას დო (მანმასპატივი) და და დო (მან
წიგნი); გა დას დო (მანმასსენი) და გა და დო (მანსაქმე); დაჰ კი და (მანმასმედალი) და და კი და (მან
პალტო);ატ ეხა (მანჩხუბი) და ას ტე ხა (მან კუნძსქერქი); გაკ რი ჭა (მანბალახი) და გაჰ კრი ჭა (მან
მასთმა); ჩა მოჰ გლი ჯა (მანმასნიღაბი), ჩა მოგ ლი ჯა (მანფარდა); ჩა მოს ტე ხა (მასკაკალმაკბილი), 
ჩა მო ტე ხა (მან ყინული); ტყორ ცნა (სპორტსმენმა ბადრო) და სტყორ ცნა (მზემფანჯარას სხივი), 
კვეთს (ისგზას),ჰკვეთს(ისმასმას). 

6. უნდადავიმახსოვროთპირისნიშნისქონათუარქონაზოგგავრცელებულგამონათქვამში:
ერთიმხრივ:თავსდა დებს,ხანიდა ყო,შედეგებიცნო,შეუძლებელიშეძ ლო,თავსგა წი რავს,თავს
გა მო ყოფს...მეორემხრივ:გაკვეთილსმოჰ ყვე ბა,კბილებშიგა მოს ცრა,ბრალსსდებს,რასსჩა დის,
საკითხსწა მოს წევს,მტერსსძლევს,თვალივერმოს წყვი ტა,ჩვენსბედსძაღლიარდაჰ ყეფს...

სა ვარ ჯი შო 1. შე მო ხა ზეთ იმ წი ნა და დე ბა თა რი გი თი ნომ რე ბი, რომ ლებ შიც პი რის ნიშ ნე ბი სწო-
რა დაა გა მო ყე ნე ბუ ლი:

1. არა,მასარაფერისჯობია;
2. ხარბადშევცქერიდავიწყებულმზეს,ლურჯცასდათეთრმიდამოს;
3. მამი,დაჰბერდი,მეურმობაშივეღარგამოდგები(ილია);
4. ბედიუნდაყველაფერს,თორემრითიჯობდაგუცასატამსლადოსატამი;
5. მხოლოდერთადერთიბავშვი,დიდიჩანთითხელში,ინტერესითმიჩერებოდამათ;
6. ნეტავიარავინშესწყვიტოსისუხილავისაბელი;
7. კარგიაგაღვიძებულიადამიანი!მაგრამუფროუკეთესიაადამიანი,რომელსაცძილშიაცარ

სძინავსქვეყნისუბედურობითგულ-აღტყინებულსა;
8. ბუღალტრისმოლოდინშიზედიზედმოსწიასამისიგარეტი;
9. ყველაგაჩუმდა,დაწყნარდა;
10. ამსიტყვებზეაჩიკოდაღონდებადაბებოსშორიდანგასცქერის.
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თე მა IV. წე რის პრო ცე სის სა ფე ხუ რე ბი

4.1. წე რის პრო ცე სის მო სამ ზა დე ბე ლი ეტა პი

წერაშემოქმედებითი,ინტელექტუალურიპროცესია.იგირთულიაიმდენად,რამდენადაცავ-
ტორსგარკვეულმოთხოვნებსუყენებსდაარარსებობსკლიშე,შაბლონი,რომლისმიხედვითაც
უნდავწეროთ.მთავარიასტილისშერჩევა.

_როგორდავეუფლოთწერას?_არისთუ არა საჭიროწერისდროს რაიმე განსაკუთრებული
ჩვევებისადაწესებისცოდნა?

წერისპროცესზედიდგავლენასახდენსსასიამოვნოგარემო,სიტუაცია,რადგანწვრილმანებ-
საცკიშეუძლიაგანწყობისამაღლება.ერთისიტყვით,წერისთვისაუცილებელიგარემოავტორმა
თავადუნდაშექმნასსაკუთარიგემოვნებისამებრ.წერაშიადამიანსუვარჯიშდებახელი,უვითარ-
დებადამოუკიდებელიაზროვნება.

მეოცე  საუკუნისდიდირომანისტი, ტრუ მენ კე პო ტე  (1924-1984),   ინტერვიუში აცხადებს,
რომმანწერაადრეულასაკშიდაიწყო:,,ბავშვივიყავი,ათი-თორმეტიწლისა...პირველადერთი
რეალურიქალაქურიისტორიადავწერე...ადგილობრივისკანდალიმხატვრულნაწარმოებადვაქ-
ციე“...

მწერალიმიიჩნევს,რომნოველაყველაზეძნელიდასაწერია(რადგანმოკლეა):
,,ნოველაგაცილებითძნელიდასაწერია,ვიდრეპროზისსხვაარსებულიფორმები.წერისმთელ

ჩემსტექნიკასადამასალისკონტროლისუნარსსწორედმასვუმადლი“.
,,მასალისკონტროლისუნარში“რომანისტიგულისხმობსსტილისტიკურდაემოციურმიუ-

კერძოებლობასდაგადმოცემისსიზუსტეს.,,მოთხრობაშეიძლებახუხულასავითდაიშალოსწი-
ნადადების არასწორირიტმის, აბზაცის, ან სულაც პუნქტუაციის გამო,“– აცხადებს იგი. წერის
ტექნიკაშისრულყოფილებისმისაღწევმექანიზმადკიშრომასმიიჩნევს:,,შრომააერთადერთიმე-
ქანიზმი.წერასთავისიკანონებიაქვს,შუქ-ჩრდილები,როგორცმხატვრობასანმუსიკას.კარგია,
როცაიცი,რასგულისხმობსესკანონებიდათუკიარიცი,უნდაისწავლო.შემდეგუკვეშენსნება-
ზეშეგიძლიამოირგოისინი“...

კითხვაზე,არისთუარაყველაფერიწინასწარდაგეგმილი,_რომანისტიპასუხობს:
,,მეყოველთვისწინასწარმაქვსმოფიქრებულიდასაწყისი,შუაწელიდაფინალი,მაგრამწერას

ბევრისიურპრიზიახლავსხოლმე“(ტრუმენკეპოტე,2008).
წერის პროცესის მოსამზადებელ  ეტაპზე უნდა გამოიკვეთოს მიზეზი და  მიზანი: რა ტომ 

ვწერთ? რას ვწერთ?  რის თვის  ვწერთ? რა ვი ცით ამ თე მის შე სა ხებ? რა და მა ტე ბი თი სა კითხ ის 
შეს წავ ლა გვჭირ დე ბა? რამ დე ნად აქ ტუ ა ლუ რია ჩვენ მი ერ შერ ჩე უ ლი თე მა? რას ელო დე ბა ჩვენ გან 
მკითხ ვე ლი? 

წერითინაშრომისშესაქმნელადაუცილებელიაცოდნისგაღრმავება,ახალიინფორმაციისმო-
პოვება,დაჯგუფება,გაანალიზება,მიღებულიინფორმაციისგაგება-ინტერპრეტაცია,მისიპრაქ-
ტიკაშიგამოყენება.საამისოდმეტადმნიშვნელოვანიაკონკრეტულიუნარ-ჩვევებისფლობაც.

წე რის პრო ცე სის სა ფე ხუ რე ბი ა: თე მის შერ ჩე ვა, ინ ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბა, ნაშ რო მის და გეგ მვა, 
ორ გა ნი ზე ბა, შა ვი პი რის შექ მნა და რე დაქ ტი რე ბა. 

4.2. თე მა, მი ზა ნი და აუ დი ტო რი ა

თ ე  მ ა. აკადემიურინაშრომისშექმნაშიყველაზემნიშვნელოვანიდასაპასუხისმგებლოასაგ-
ნობრივისფეროსამორჩევა,საკვლევითემისშერჩევა.საამისოდუნდაგავითვალისწინოთმიზანი
დაკონკრეტულიამოცანები.

რო გორ უნ და შე ვარ ჩი ოთ თე მა? 
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თემისშესარჩევადარსებობსორითეორიულიშესაძლებლობა:ავტორი1)საკუთარიინტერესე-
ბისამებრ,თა ვადირჩევსსაკვლევთემატიკას;2)ანნაშრომსქმნისსხვი სი დაკ ვე თით(ჟურნალის-
ტიგაზეთისრედაქტორისდაკვეთით,სტუდენტი–ლექტორისდავალებით,მოსწავლე–მასწავ-
ლებლისანუფროსებისრჩევითდაა.შ.).

ასეიქმნებოდაწლებისგანმავლობაშისოციალურიდაპოლიტიკურიმოთხოვნებისმიხედვით
განსხვავებულიხასიათისტექსტები:ოფიციალურიდოკუმენტები,სამართლისძეგლები,კანონე-
ბი,აქტები,მატიანეებიდათვითმხატვრულილიტერატურაცკი.

ხშირადსიტუაციაგანსაზღვრავსწერითინამუშევრისმიზანს.უთხარითსაკუთართავს:,,და-
ვალებაუნდაშევასრულო,რადგანვალდებულივარ“ (გოჩიტაშვილი,ფრუიძე, 2008:107). წერის
პროცესშიერთ-ერთიმნიშვნელოვანიმომენტიაზოგადისაკითხისთანდათანობითდაყვანაკონ-
კრეტულამდე.

ავტორითავადირჩევსსაკვლევთემასთუსხვისიდაკვეთითწერს,უდიდესიპასუხისმგებლო-
ბითუნდამოეკიდოსმას,რათამაქსიმალურეფექტსმიაღწიოს.

სტრა ტე გი ები თე მის შე სარ ჩე ვად. თუავტორითავადირჩევსთემას,პირველრიგშიუნდაგან-
საზღვროსინ ტე რეს თა სფე როდაშეარჩიოსშესაბამისისტი ლი,სტილსკიგანსაზღვრავსაუდ იტ-
ორიადამი ზა ნი,ვისთვისდარამიზნითწერს.

მ ი  ზ ა  ნ ი.  აკადემიურინაშრომისშექმნაშიმთავარიაწერისმიზნისგარკვევა.მიზანიგვეხმა-
რებაწერითინაშრომისშინაარსის,სტრუქტურის,ტონისადასტილისშერჩევაში.

წე რის მიზ ნე ბი ა:  ინ ფორ მი რე ბა, დარ წმუ ნე ბა ან გარ თო ბა.
ინ ფორ მი რე ბა_ახსნა,ინსტრუქტაჟი,განმარტება,საგნისაღწერა;
დარ წმუ ნე ბა_ზეგავლენისმოხდენა,მკითხველისდარწმუნება;
გარ თო ბა_საზეიმო,ამაღლებულიგანწყობისშექმნა;გართობა,ემოციურიდამოკიდებულების

ჩამოყალიბება(შ.დუნდუა,ნ.შავთვალაძე).
ტექსტშიშეიძლებაგამოიკვეთოსერთიანრამდენიმემიზანი.
ა უ  დ ი  ტ ო  რ ი ა.  წერისპროცესისდაწყებამდეუნდაგავითვალისწინოთაუდიტორიისინტე-

რესებიდასურვილები.სხვაგვარადარმოხერხდებაინფორმაციისმიწოდებადასაკითხითდაინ-
ტერესება.

ვისთვისვქმნითნაშრომს?წერისდროსაუცილებლადუნდაგავითვალისწინოთშემდეგიფაქ-
ტორები:

1.აუდ იტ ორი ის  ას აკი   ან სქე სი;
2. საქ მი ან ობა (სტუ დენ ტი, კო ლე გა, პენ სი ონ ერი);
3. სო ცი ალ ური  ან ეკ ონ ომ იკ ური სტა ტუ სი (მო ზარ დი, მყიდ ვე ლი, გამ ყიდ ვე ლი...); 
4. გა ნათ ლე ბის დო ნე და ფო ნუ რი ცოდ ნა  (მოს წავ ლე, სტუ დენ ტი,  პრო ფე სო რი);
5. პო ლი ტი კუ რი მრწამ სი ან რწმე ნა; 
6. ეთ ნი კუ რი კუთ ვნი ლე ბა (აფ რი კე ლი, კავ კა სი ელი);
7.  ინ ტე რე სი  (მო ნა დი რე, კო ლექ ცი ონ ერი...); 
8.  მო ლო დი ნი...
ამ რი გად, წე რა  გა ცი ლე ბით ად ვი ლი ა, რო ცა ჩვენ:
1.კარგადგვესმისწერისსაგანი(თემადასაკითხი);
2.გამოკვეთილიგვაქვსწერისმიზანი;
3.ვიცით,ვისთვისვწერთ,ანუვიცნობთაუდიტორიას.
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სა მი შე კითხ ვა

რას ვწერთ? რის თვის  ვწერთ? ვის თვის ვწერთ?

თე მა მი ზა ნი აუ დი ტო რია

უპა სუ ხეთ კითხ ვებს (5 ქუ ლა):
1. და ას ახ ელ ეთ წე რის პრო ცე სის სა ფე ხუ რე ბი:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. რო დი საა წე რა ად ვი ლი?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. და ას ახ ელ ეთ წე რის მიზ ნე ბი
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. რის მი ხედ ვით გა ნი საზღ ვრე ბა აუ დი ტო რი ა?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. რა არ ის თე მა?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.  რამ დე ნი მი ზა ნი შე იძ ლე ბა გა მო ი ყოს ტექ სტში?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. რო გორ ვი გებთ აუდ იტ ორი ის მო ლო დინს?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.  რა გან საზღვრავს ნაშ რო მის სტილს?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. და ას ახ ელ ეთ თე მის შე სარ ჩე ვი სტრა ტე გი ები:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. რა მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს აუდ იტ ორი ის ფო ნუ რი ცოდ ნის გათ ვა ლის წი ნე ბას?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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და იხ სო მეთ: 1. სა ხე ლი სა და ზმნის რიცხვში შეთ ნხმე ბა

№ სა ხე ლი ზმნა

1. -ებ-იანმრავლობითში(სულიერი)

მრავ ლო ბით ში
სტუ დენ ტე ბი ლექციას ის მე ნენ. ფრინ-
ვე ლე ბითბილქვეყნებშიმიფ რი ნა ვენ.

2. -ებ-იანმრავლობითში(უსულო) მხო ლო ბით ში
ხეებიხა რობს 

3. -ებ-იანმრავლობითში(უსულო,მაგრამგანსულიერებ-
ულია

მრავ ლო ბით ში
ყვა ვი ლე ბისიცოცხლეზესა უბ რო ბენ. 

4. გადმოცემულიაკრებითისახელით მხო ლო ბით ში
სტუ დენ ტო ბა შე იკ რიბა

5. ახლავსრაოდენობითირიცხვითისახელი მხო ლო ბით ში
ორ მა კაც მახედარ გო

6. გადმოცემულიაგანუსაზღვრელირაოდენობისგამომხატ-
ველირიცხვ.სახელითანნაცვალსახელით

მხო ლო ბით ში
ყვე ლაერთადგილზემოგ როვ და.

ბევ რი საქმე მაქ ვს.

7. გადმოცემულიაორცნებიანიკომპოზიტით
მხო ლო ბით ში

და-ძმა გვეს ტუმ რა (მაგრამსწორია:
დადაძმა გვეს ტუმ რნენ).

2. რიცხვში მო ნაც ვლე ზმნე ბი

ბავშვიზის–ბავშვებისხედან;ბავშვი(მანქანაში)ჩასვა–ბავშვებიჩას ხა;ქვაგდია–ქვები
ყრია;ფურცელიდამივარდა–ფურცლებიდა მიც ვივ და;ძაღლიგააგდო–ძაღლებიგა ყა რა;
თეფშიგამიტყდა–თეფშებიდა მემ სხვრა;ჩიტიმოკლა–ჩიტებიდა ხო ცა; ვაშლიაბია–ვაშლე-
ბიას ხია...

4.3.  ინ ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბა

ა. ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბის ძი რი თა დი წყა რო ებია:
1. ზე პი რი კონ სულ ტა ცია: ინ ფორ მა ცი ის მოსაპოვებლად შეიძლება დავეკითხოთ კომ პე ტენ ტურ 

პირს,  რომე ლიც უფ რო მე ტადაა ინ ფორ მი რე ბუ ლი საკითხთან და კავ ში რე ბით. 
2. წე რი ლო ბი თი წყა რო:ამის შემდეგ უნდა მოვნახოთ სა ხელ მძღვა ნე ლო, სადაც აღნიშნული სა-

კითხი იქნება განხილული;
3. სა მეც ნი ერო ლი ტე რა ტუ რა: ასევე უნდა გავეცნოთ სპეციალურ ლიტერატურას, გამოცემულ 

მო ნოგ რა ფი ებს, პუბ ლი კა ცი ებს;
4. ინ ტერ ნე ტი: და ბოლოს, მოვიძიოთ ინ ტერ ნეტ მა სა ლე ბიც, ოღონდ არ უნდა დაგვავიწყდეს, 

რომ ეს უკანასკნელი ხშირადარარის სანდო.ინტერნეტშიმასალებისგანთავსება1995წლიდანდა-
იწყო,მანამდემომხდარიმოვლენებისშესახებძალიანცოტარამმოგვეპოვება,თანაცვებგვერდები
შეიძლებაწლობითარგანახლდეს.გამოცდილიჟურნალისტებიინტერნეტსდიდისიფრთხილით
ეკიდებიან(მენჩერი,2013:286).

ბ. ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბის და მა ტე ბი თი წყა რო ებია:
1. ექ სპე რი მენ ტი;
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2. ექ სპე დი ცია;
3. ინ ტერ ვიუ; 
4. პი რა დი გა მოც დი ლე ბა.

გ. სტრა ტე გი ე ბი ინ ფორ მა ცი ის შე საგ რო ვე ბლად
ინფორმაციისშესაგროვებლადვიყენებთშემდეგსტრატეგიებსდამეთოდებს:  გო ნებ რი ვი იე-

რი ში, გო ნებ რი ვი რუ კა / ,,კლას ტე რი/ აბ ლა ბუ და“, თა ვი სუ ფა ლი წე რა, ჩა ნა წე რე ბის ჟურ ნა ლი, სა-
დის კუ სიო შე კითხ ვე ბი.

გო ნებ რი ვი იე რი შისგულისხმობსერთისიტყვისანფრაზისსაშუალებითაზრისნებისმიერი
მიმართულებითგაშლას.ჯერუნდაჩამოვწეროთყველააზრიდანებისმიერიიდეა,რასაცგავი-
ფიქრებთ.ასეშესაძლებელიამაქსიმალურადდიდიინფორმაციისშეგროვება,რომელსაცდასჭირ-
დებამოწესრიგებადამათგანიმისშერჩევა,რაცსაჭიროდააუცილებელიამსჯელობისგანსავი-
თარებლადდათემისასაგებად.

გონებრივი იერიშის ალტერნატივაა თა ვი სუ ფა ლი წე რა. თემის სათაურის შერჩევის შემდეგ
ვწერთმოცემულითემისშესახებყველაფერს,მნიშვნელოვანსთუუმნიშვნელოს.უნდავწეროთ
შეუჩერებლივ,ყოველგვარირედაქტირებისგარეშე,რადგანროცა,,შინაგანირედაქტორი“გვაიძუ-
ლებსდროდავკარგოთშეცდომებისთავიდანაცილებასაანგასწორებაზე,შეიძლებააზრიგაგვე-
ფანტოს;ნურციმაზევიფიქრებთ,ერთიაზრიმეორესმიჰყვებათუარა.მთავარიაიდეებსმოვუყა-
როთთავი,შეცდომებისგასწორებაშემდეგაცმოხერხდება.

და იხ სო მე: თემისდასაგეგმავადმთავარიაინფორმაციისშეკრებადამომზადება.საამისოდუნ-
დაგამოვიყენოთკითხვითისიტყვებიდაკითხვითიწინადადებები;შევეცადოთ,გავერკვეთტერ-
მინებში;გამოვყოთსაკვანძოტერმინებიდაკარგადგავიაზროთისინი.

•	 ჩა მო წე რეთ იდე ე ბი თე მას თან და კავ ში რე ბით;
•	 და აჯ გუ ფეთ მთა ვა რი და მე ო რე ხა რის ხო ვა ნი ინ ფორ მა ცია;
•	 და ა ლა გეთ იდე ე ბი ლო გი კუ რი თან მიმ დევ რო ბით.
გო ნებ რი ვი რუ კა- კლას ტე რი/აბ ლა ბუ და ანუ სემანტიკური ბადეები  არის იდეების გრაფიკუ-

ლადდაკავშირება.
ფურცლისშუაში,წრეშიუნდადავწეროთთემისსათაური,შევეცადოთწრისგარშემოაღვნუს-

ხოყველაქვეთემადაგავიხსენოთთემასთანდაკავშირებულიყველაიდეა,საკითხითუფაქტი;
გამოვკვეთოთპრობლემებიდადავსვათკითხვები.

დაიხსომე: თემის დასაგეგმავად მთავარია ინფორმაციის შეკრება და მომზადება. საა-
მისოდ უნდა გამოვიყენოთ კითხვითი სიტყვები და კითხვითი წინადადებები; შევეცა-
დოთ, გავერკვეთ ტერმინებში; გამოვყოთ  საკვანძო ტერმინები და კარგად გავიაზროთ 
ისინი. 

 ჩამოწერეთ იდეები თემასთან დაკავშირებით; 
 დააჯგუფეთ მთავარი და მეორეხარისხოვანი ინფორმაცია; 
 დაალაგეთ იდეები ლოგიკური თანმიმდევრობით. 
გონებრივი რუკა-კლასტერი/აბლაბუდა ანუ სემანტიკური ბადეები  არის იდეების 

გრაფიკულად დაკავშირება. 
ფურცლის შუაში, წრეში უნდა დავწეროთ  თემის სათაური, შევეცადოთ წრის გარშე-

მო აღვნუსხო ყველა ქვეთემა  და გავიხსენოთ თემასთან  დაკავშირებული  ყველა იდეა, სა-
კითხი თუ ფაქტი; გამოვკვეთოთ პრობლემები და   დავსვათ კითხვები.  
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ჩა ნა წე რე ბის ჟურ ნა ლს  მუდმივად ვატარებთდამასშისისტემატიურადვინიშნავთყველა-
ფერს,მიუხედავადიმისა,სადვართ,უნივერსიტეტში,ქუჩაში,საკონცერტოდარბაზსათუუცხო
გარემოში.

ყოველივეესდაგვეხმარებანაშრომისაგებაში.თუამსამუშაოსთავსგავართმევთ,წერისპრო-
ცესისერთიეტაპიდაძლეულია,მაგრამგველოდებაუფრომნიშვნელოვანიდართულისაფეხური.

4.4. ნაშ რო მის  და გეგ მვა, ორ გა ნი ზე ბა, შა ვი პი რის შექ მნა

ინფორმაციისშეკრებისშემდეგვიწყებთფაქტობრივიმასალისდალაგებას,დამუშავებას,თე-
მატურინუსხისშედგენას.ესშრომატევადისამუშაოა:ამდროსავტორსგონებაშიუამრავიაზრი
უტრიალებს:რითდაიწყოსწერა,რაინფორმაციაასაჭიროსაიმისოდ,რომმკითხველიდააინტე-
რესოს.თემისმონახაზიარისთავებადდაქვეთავებადჩამოყალიბებულიჩამონათვალიიმისა,რის
დაწერასაცვაპირებთ.მასყოველთვისვიყენებთწერისპროცესში.გეგმაწინასწარუნდამოვიფიქ-
როთ.მონახაზითავდაპირველადშეიძლებასულრამდენიმესიტყვისანწინადადებისგანშედგე-
ბოდეს,მაგრამმისიგავრცობაშესაძლებელია.

წერითინაშრომისასაგებადსაჭიროა:1. ნუს ხის შედ გე ნა; 2. იდე ა თა  და ხა რის ხე ბა;   3. აბ ზა ცე-
ბად და ლა გე ბა და 4. ეს ეს მო ნა ხა ზის შექ მნა.

არ კან ზა სისუნი ვერ სი ტე ტისპრო ფე სო რი,ჯეფ  უი ლინ გე მი, გვაძ ლევს ათ  რჩე ვას, რო გორვწე-
როთ:

1.ყუ რადღ ე ბა მი აქ ცი ეთ წე რის თვის აუ ცი ლე ბელ ნივ თებს.ნა ტა ლიგოლ დდერ გითვლის,რომ
მწერ ლის თვისფურ ცე ლიდაკა ლა მიიგი ვე ა,რაც–მჭედ ლის თვისია რა ღი.ია რაღსკიყუ რადღ ე-
ბითშერ ჩე ვასჭირ დე ბა.ესიმ ასარნიშ ნავს,რომიგიაუ ცი ლებ ლადძვი რადღ ი რე ბუ ლიუნ დაიყ ოს,
მაგ რამთუჩვენმოგ ვწონს,რა ზეცვწერთდარი თაცვწერთ,ესამ აღ ლებსჩვენსგან წყო ბას.მოკ ლედ,
წე რისპრო ცეს შიწვრილ მა ნე ბიცმნიშ ვნე ლო ვა ნია.

2.ზოგ ჯერდამ წყებავ ტო რებსსურთ,სწრა ფადდაერ თბა შად,მხო ლოდერთგაკ ვე თილ შიდა-
ას რუ ლონსა მუ შა ო.და ვა ლე ბა უნ და და ნა წევ რდეს,რომშე საძ ლე ბე ლიგახ დესმი სინა წილ -ნა წილ
შეს რუ ლე ბა.

3.წე რა  ნიშ ნავს,  სიტყ ვე ბი ფურ ცელ ზე  და აფ იქ სი რო, უფ როსწო რადკიგა და ი ტა ნოფურ ცელ ზე
ის,რა მაცთავ შიგა გი ელ ვათ.არუნ დამი აქ ციოყუ რადღ ე ბაშენს,,ში ნა განრე დაქ ტორს“,რო მე ლიც
უფ როშეს წო რე ბასცდი ლობსდაარაშექ მნას.წე რისპრო ცე სიშე იძ ლე ბაშე ვა და როთჩონ ჩხისნა-
წილ -ნა წილაწყ ო ბას:პირ ვე ლრიგ ში,,ვა ლა გებთ ნა წი ლებს “ (ვი წერთ აზ რებს);შემ დეგ,,ვაწყ ობთ 
ჩონ ჩხს“ (ვა ლა გებთ აზ რებს თან მიმ დევ რო ბით);ბო ლოს,,ვა მოწ მებთ კბი ლებს“(ვა ზუს ტებთ დე ტა-
ლებს, რა  მე ხომ არ აკ ლი ა, ან პი რი ქით).

4. და იწყ ეთ შე და რე ბით მცი რე თი.ჯერუნ დაგა ი წა ფომარ ტი ვიდა ვა ლე ბე ბისწე რა ში,თან და-
თანკიგა და ხვი დერთულ ზე.უნ დადა იც ვარამ დე ნი მეპრინ ცი პი:

*წე როშ ეუ ჩე რებ ლივ;*არა ფე რიჩა ი ნიშ ნო;
* ყუ რადღ ე ბა არმი აქ ცი ო გრა მა ტი კულ,ორ თოგ რა ფი ულშეც დო მებსდასას ვენნიშ ნებს (თუ

ისი ნიგაგ ე პა რე ბა,მა თიგას წო რე ბისსა შუ ა ლე ბაგექ ნე ბა);
*ნუიქ ნე ბიდა ძა ბუ ლი;
*,,ჩაი ძი რე “წე რისპრო ცეს ში.
5.ოს ტა ტო ბა გა მოც დი ლე ბით  მი იღ წე ვა
ნა ტა ლიგოლ დდერ გიწე რისპრო ცესსადა რებსსირ ბილს,რაცმეტსდარ ბი ხარ,მითუკ ეთ ესშე-

დეგსაღ წევ.ამ ას თა ნა ვეისაღ ნიშ ნავს:არა ვისეპ არ ებაეჭ ვიიმ აში,რომსპორ ტსმენსწარ მა ტე ბის
მი საღ წე ვადხან გრძლი ვივარ ჯი შისჭირ დე ბა,წე რისსწავ ლი სასესფაქ ტო რიაუ ცი ლებ ლადგა სათ-
ვა ლის წი ნე ბე ლი ა;

6.ნათ ლად და კონ კრე ტუ ლად წე რა.წი ნა აღ მდეგშემ თხვე ვა შიშე უძ ლე ბე ლიამკითხ ველსგა-
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სა გე ბადაუხ სნა. აზ რისნათ ლადგა მო სათ ქმე ლადკიაუ ცი ლე ბე ლიაშე სა ფე რი სისიტყ ვე ბი სადა
გრა მა ტი კუ ლიკონ სტრუქ ცი ე ბისცოდ ნა;

7.ის, ვინც წე რას ეუფ ლე ბა,  კითხ ვა საც სწავ ლობს.  ენილა მო ტისაზ რით,წე რისსწავ ლისკი დევ
ერ თიუპი რა ტე სო ბააის,რომრო დე საცავ ტო რიხდე ბი,სხვა თამი ერშექ მნილტექ სტებსახ ლე ბუ-
რადკითხ უ ლობ.

8.წე რას შეც დო მე ბიც ახ ლავს. ენილა მო ტიპერ ფექ ცი ო ნიზ მს(ინგლ.სრულყოფილი,უზადო)
სრულყოფილებისაკენსწრაფვასნიშნავს.თითქოსშესანიშნავითვისებაა,მაგრამმეცნიერებიპერ-
ფექ ცი ონ იზ მს„მაღალისტანდარტებისდაავადებას“ანუ„ფრიადოსნებისსინდრომს“უწოდებენ).
ავ ტორ თამტერსუწო დებს.ჯო ბი ა,წე როდაშეც დო მე ბიგა გე პა როს,ვიდ რეიმ თა ვით ვემხო ლოდ
მათთა ვი დან აც ილ ებ აზე ან კი დევ გას წო რე ბა ზე  იფ იქ რო. პირ ვე ლი ვე ვა რი ან ტი არ შე იძ ლე ბა
იდე ა ლუ რიგა მო ვი დეს.

9.შე მოქ მე დე ბი თი იდე ე ბის  ნუს ხა.  ნა ტა ლიგოლ დდერ გიგვირ ჩევს,შევ ქმნათიდე ე ბის,სა ინ-
ტე რე სოთე მე ბისნუს ხა,რაცდაგ ვეხ მა რე ბაშე მოქ მე დე ბი თინაშ რო მე ბისშექ მნა ში.ნა წე რიმა შინ
არ ისფა სე უ ლი,თუმას შიავ ტო რისინ დი ვი დუ ალ ობაჩანს.

10.წე რა არც ისე იო ლია. წე რამე ტადრთუ ლი ა,იგიმი ზან სწრა ფუ ლო ბასმო ითხ ოვს.ფა სე უ-
ლისმი სა ღე ბადდა უ ღა ლა ვიშრო მაასა ჭი რო (ან თო ლო გია,2005-2007:9-11).

წე რის აუც ილ ებ ელი მოთხოვ ნე ბია:
ს–სიზუსტე;                                                                                                                                                                                           
ს –სიმოკლე,აზრისლაკონიურობა;
ს–სიცხადე:ყველასთვისუნდაიყოსნათელი,რაცმოხდა.
კარ გი  ნა წე რი უნ და იყ ოს:
1. ზუს ტი–ენაშეეფერებასიტუაციას;
2. ნა თე ლი–ამბავიარააბუნდოვანი,ორაზროვანი;
3. და მა ჯე რე ბე ლი–ამბავისარწმუნოა;
4. შე სა ფე რი სი–სტილიბუნებრივი,თავისუფალია.

გა სა თ ვა ლის წი ნე ბე ლია ასე ვე:
1.სტრი ქონ თაშო რისთი თოხა ზიგა მოვ ტო ვოთ,რა თაშე საძ ლე ბე ლიგახ დესჩას წო რე ბა;
2.და ვიც ვათმინ დო რი;
3.ვწე როთმარ ტი ვიწი ნა და დე ბე ბით,არგა მო ვი ყე ნოთორ აზ რო ვა ნიფრა ზე ბი,ზერ თუ ლიკონ-

სტრუქ ცი ე ბი,რაცაბ უნ დოვ ნებს აზ რს. რაცმე ტადვარ თუ ლებთსათ ქმელს,მითმე ტიშეც დო მა
მოგ ვდის;

4.თუშეც დო მაარგაგ ვე პა რა,წე რასვე რას დროსვის წავ ლით.თუჩვენაკა დე მი უ რადშეს რუ-
ლე ბულ,სრულ ყო ფილნაშ რომსვნა ხავთ,არუნ დავი ფიქ როთ,რომასევე რას დროსდავ წერთ.გა-
მო ჩე ნი ლი მწერ ლე ბიც კი რამ დენ ჯერ მე გა და ა მუ შა ვებ დნენ ნა წერს, ვიდ რე მას სა ბო ლოო სა ხეს
მის ცემ დნენ;

5.   ყო ვე ლიაბ ზა ცისდა წე რისშემ დეგ გა და ვხე დოთ ნა წე რს,რომარავ სცდეთმთა ვარსათ-
ქმელს,არდა ვარ ღვი ოთაზ რისლო გი კუ რიგან ვი თა რე ბა;

6.გა მო ვი მუ შა ოთწე რისდას რუ ლე ბისშემ დეგნა წე რისგულ დას მითწა კითხ ვისჩვე ვა(წარ-
მო ვიდ გი ნოთ,სხვისნა წერსვკითხ უ ლობთ).
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სა ვარ ჯი შო  №1. ინ დი ვი დუ ალ ური მუ შა ობა.  გა მო ი ყე ნეთ გო ნებ რი ვი რუ კა თე მი სათ ვის ,,ჩე მი 
უნი ვერ სი ტე ტი“,  უპა სუ ხეთ კითხ ვებს და შექ მე ნით თე მის გეგ მა- მო ნა ხა ზი (2  ქუ ლა).

ჩემი უნივერსიტეტი

1.რაიცით თქვენიუნივერსიტეტის შესახებ?-------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.როდისდაიწყეთფიქრიუნივერსიტეტისშესახებ? -----------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.რამგანაპირობათქვენიარჩევანი?------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. როგორ წარმოგედგინათ თქვენი პირველი დღე უნივერსიტეტში და რამდენად გაგიმარ-
თლდათ მოლოდინი?  ----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.როგორწარმოგიდგენიათ თავიუნივერსიტეტისდამთავრების შემდეგ?---------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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6.ფიქრობთთუარა,რომსწორიარჩევანიგააკეთეთ?-------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

სა ვარ ჯი შო  №2.   წყვილ ში მუ შა ობა. გა მო ი ყე ნეთ ,,გო ნებ რი ვი იე რი ში ს“ მე თო დი თე მი სათ ვის: 
,,სხვა სა ქარ თვე ლო სად არ ის?!“.

პირ ვე ლი ეტა პი:5-10წუთისგანმავლობაშიჩამოწერეთთემასთანდაკავშირებულირაცშეიძ-
ლებამეტისაკითხითუიდეა.

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

მე ო რე ეტა პი:დააჯგუფეთმსგავსიაზრებიდადაიწყეთიდეებადდალაგება.

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
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მე სა მე ეტა პი:შეადგინეთგეგმა

...................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
მე ოთხე ეტ აპი:დაალაგეთაბზაცები.

...................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

4.  შე ურ ჩი ეთ სა თა უ რი ქვე მო მოყ ვა ნილ ტექ სტს:
,,ისმენსდავერცგულითხვდება,სრულიადმოუმზადებელიაღმოჩნდაძეკაცისშესაცნობადდა

მისაღებად:უსმენდნენ,მაგრამვერიგებდნენ,ხედავდნენ,მაგრამვერხვდებოდნენ,სწორედამი-
ტომ,,უსმენდნენსაღამოთახმასტანჯვითდამოკრძალებითმაცხოვრისთვალები“.საღამოიგი-
ვესულიერიდასიბრმავედასიყრუეა,ბნელში,წყვდიადშიმოარულიაჩრდილებისსახითრომ
ჩნდებიანმაცხოვრისთვალებში.ამყრუ,ბრმადამძინარეხალხისდასახსნელადეცვაჯვარსმაცხ-
ოვარი;ამდაბნეულ,გაფანტულ,გზაკვალარეულცხოვართათვისდაღვარაძეკაცისამსისხლი“.

...................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
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5. და გეგ მეთ ტექ სტი,   მო ამ ზა დეთ   მო ნა ხა ზი  თე მა ზე  ,,თა ნა მედ რო ვემო და“.

............................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................
6. გა მო იყ ენ ეთ თა ვი სუ ფა ლი წე რის მეთოდითემისთვის:  ,,ჩე მი  ეტ ალ ონი“,გამოკვეთეთპი-

როვნების  გარეგნული, პროფესიული თვისებები,  პერსონალური უნარები, განსაკუთრებული
თვისებები;დაალაგეთიდეებიდააბზაცები.

............................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................
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უცხო ურ  ბგე რა თა გად მო ცე მა

გ ა მ ო ყ ე ნ ე ბ ა                                    მ ა გ ა ლ ი თ ი

 ბერძნ.ლათH-ის –ქართ.ჰ 

ჰა ლუ ცი ნა ცი ა, აბ სტრა ჰი რე ბა, ალ კო ჰო ლი, ბე ჰე მო თი, ნი ჰი ლიზ-
მი, ჰა ი მო რი ტი, ჰალ სტუ ხი, ჰა ნი ბა ლი, ჰარ მო ნი ა, ჰერ ბა რი უ მი, 
ჰექ ტა რი, ჰოს პი ტა ლი, ჰუ მა ნიზ მი

შეც დო მა ა: აბსტრაგირება, ალკოგოლი, ალკოგოლიკი, ბეგემო-
ტი, ნიგილიზმი, გაიმორიტი...

T  –   ტ : 
სერ ტი ფი კა ტი, ეტ იკ ეტი,მე ტას ტა ზი, პლატ ფორ მა, პორ ტფე ლი... 

შეც დო მა ა: სერთიფიკატი, ეთიკეტი, მეტასთაზი, პლათფორმა,
პორთფელი...

ბერძნ-ლათ. X - ქართ. ქ

ან არ ქი ა, არა ქი სი, არ ქა იზ მი, არ ქე ო ლო გი ა, არ ქი ვი, არ ქი ვა რი უ-
სი, ექ ოს კო პია, არ ქი ტექ ტო რი, ბრონ ქი, მე ლან ქო ლი ა, მე ქა ნიზ-
მი,  ტექ ნი კა, ფსი ქი ატ რი, ფსი ქი კა 

შეც დო მა ა:ანარხია, არახისი, არხაიზმი, არხეოლოგია და მისთ.

გერმ. ei ქართ.   აი 




აინ შტა ი ნი, ბა ლეტ მა ის ტე რი, კონ ცერ ტმა ის ტე რი, ლა იბ ნი ცი, 
ლა იპ ცი გი, პო ლიც მა ის ტე რი, რა იხ სკან ცლე რი, რა იხ სტა გი, ცა-
იტ ნო ტი, ცვა ი გი, ჰა ი ნე და მისთ.     

შეც დო მა ა: ეინშტეინი, ბალეტმეისტერი, რეიხსტაგი და მისთ.  

გამონაკლისია რუსულის გზით შემოსული სიტყვები: ბრონ-
შტე ი ნი, ეი ზენ შტე ი ნი, ეი ხენ ბა უ მი, ეი ხენ ვალ დი, რუ ბინ შტე ი ნი 
და სხვ.

kt – ქტ

აბ სტრაქ ტუ ლი, ან ტარ ქტი კა, არ ქი ტექ ტო ნი კა, არ ქი ტექ ტო რი, 
არ ქტი კა, ას პექ ტი, აფ ექ ტი, აქ ტი, ბაქ ტე რი ა, გა ლაქ ტი კა, დე ტექ-
ტი ვი, დი ა ლექ ტი, დი ა ლექ ტი კა

შეც დო მა ა: არქიტეკტორი, არკტიკა, აფეკტი, გალაკტიკა და ა. შ.

kc – ქც 
აბ სტრაქ ცი ა, ატ რაქ ცი ო ნი, აუქ ცი ო ნი, აქ ცენ ტი, აქ ცი ა, აქ ცი ო ნე-
რი, დე დუქ ცი ა, ინ დუქ ცი ა, ინ ფექ ცი ა, დიქ ცი ა, ვაქ ცი ნა...

შეც დო მა ა: ატრაკციონი, აკცენტი, დიკცია, ინსპეკცია და მისთ.

ps – ფს
აპო კა ლიფ სი, ელ იფ სი, ეპი ლეფ სი ა, კაფ სუ ლი, ლაფ სუ სი, პეფ სი-
ნი, რაფ სო დი ა, ფსევ დო ნი მი, ფსი ქი ატ რი, ფსი ქი კა, შტეფ სე ლი 
და სხვა.

შეც დო მა ა: აპოკალიპსი, ელიპსი, ეპილეპსია, კაპსულიდა მისთ.

 ks – ქს

ან ექ სი ა, ას ფიქ სი ა, აფ იქ სი, აქ სე სუ ა რი, აქ სი ო მა, ბოქ სი, ექ სკა-
ვა ტო რი, ექ სკურ სი ა, ექ სპე რი მენ ტი, ექ სპან სი ა, ექ სპე დი ტო რი, 
ვექ სი ლი, ინ დექ სი, ინ ფიქ სი, იქ სი, კექ სი, პრე ფიქ სი, რეფ ლექ სი, 
სინ ტაქ სი, ტაქ სი, ტექ სტი, ფე ნიქ სი და სხვ.

 pc – ფც კონ ცეფ ცი ა, კო რუფ ცი ა, ლა იფ ცი გი, პერ ცეფ ცია და მისთ.
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რუსული ё- –ქართ.იო 

აქ ტი ო რი, ბოქ სი ო რი, ბუ დი ო ნი, გას ტრო ლი ო რი, გრა ვი ო რი, 
გრი მი ო რი, კო ვა ლი ო ვი, მო რო დი ო რი, მონ ტი ო რი, პო ზი ო რი, 
ჟონ გლი ო რი და ა.შ. ხოლო ж, ш, ч-ს შემდეგ ქართულში ё-ს 
შემდეგ იწერება ო: ჟოლ ტა ი ა ( მდი ნა რის სახელია), ჩორ ნი რი-
ნო კი (ად გი ლის სახელია)  და სხვ.

     რუს. Ля – ქართ. ლა  

აკუ მუ ლა ტო რი, აპე ლა ცი ა, ვენ ტი ლა ტო რი, იზო ლა ტო რი, იზო-
ლა ცი ა, ინ ფლა ცი ა, იუ ბი ლა რი, კალ კუ ლა ტო რი, კან ცე ლა რი ა, 
სი მუ ლან ტი, სპე კუ ლან ტი, ტრან სლა ცი ა, ფორ მუ ლა რი, ფუტ ლა-
რი, ცირ კუ ლა ცი ა... 

შეც დო მა ა:აპელიაცია,აკუმლიატორი, ფუტლიარი და მისთ.

   რუს. лю –ქართ.ლუ ალუ მი ნი, ევო ლუ ცი ა, ვა ლუ ტა, ილუ ზი ა, ლუს ტრა, ლუქ სი, 
პლუ სი, რე ვო ლუ ცი ა, სა ლუ ტი, ცე ლუ ლო ზა და სხვ. 

შეც დო მა ა: ალიუმინი, ვალიუტა, ევოლიუცია და მისთ. 

ks –ქს 

ან ექ სი ა, ას ფიქ სი ა, აფ იქ სი, აქ სე სუ ა რი, აქ სი ო მა, ბოქ სი, ექ სკა-
ვა ტო რი, ექ სკურ სი ა, ექ სპე რი მენ ტი, ექ სპან სი ა, ექ სპე დი ტო რი, 
ვექ სი ლი, ინ დექ სი, ინ ფიქ სი, იქ სი, კექ სი, პრე ფიქ სი, რეფ ლექ სი, 
სინ ტაქ სი, ტაქ სი, ტექ სტი, ფე ნიქ სი და სხვ.

რუს. -ировать –ქართ. გადმოჰყვე-
ბა ამ სუფიქსისეული ир

аннексировать- ან ექ სი რე ბა, апробировать- აპ რო ბი რე ბა, ასი მი-
ლი რე ბა, გა ზი ფი ცი რე ბა, დეკ ლა მი რე ბა, დე მონ სტრი რე ბა, დი-
ფე რენ ცი რე ბა, დო ზი რე ბა, დუბ ლი რე ბა...

–изировать –ქართ. ენის მორფო-
ლოგიური საშუალებები

анализировать-გა ა ნა ლიზ ება; 
балзамировать- და ბალ ზა მე ბა; 
консервировать-და კონ სერ ვე ბა,  
пломбировать- დაპ ლომ ბვა...

 –изовать –-из 
დე ტა ლი ზე ბა, იმ პრო ვი ზე ბა, ლე გა ლი ზე ბა, მო დერ ნი ზე ბა, ორ-
გა ნი ზე ბა, ლო კა ლი ზე ბა, მო ბი ლი ზე ბა, პა რა ლი ზე ბა, სტე რი ლი-
ზე ბა და სხვა.

რუსულის გზით შემოსულ სიტყვე-
ბი кзქართულში გზ ექნებათ

ეგ ზარ ქო სი, ეგ ზე კუ ტო რი, ეგ ზე კუ ცი ა, ეგ ზე მა, ეგ ზემ პლა რი, ეგ-
ზო ტი კა და სხვ.

შეც დო მა ა: ეკზემპლარი, ეკზემა, ეკზეკუცია და მისთ.

რუს. გზით შემოსულ სიტყვებში 
ея-  ქართულში – ეა შეც დო მა ა: ასამბლეია,ბატარეია და მისთ. 
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ცოდ ნის შე სა მოწ მებ ელი კითხ ვე ბი:

1. დაასახელეთწერისპროცესისსაფეხურები;
2. რისმიხედვითშეირჩევათემა?
3. რასნიშნავსგონებრივიიერიში?
4. რასვაკეთებთთემისშერჩევისშემდეგ?
5. რასტრატეგიებიგამოიყენებაინფორმაციისშესაგროვებლად?
6. რამიზნითვიყენებთგონებრივიერიშს?
7. რასნიშნავსკლასტერი-აბლაბუდადაროგორვიყენებთმასაკადემიურწერაში?
8. რასნიშნავსთავისუფალიწერა?
9. რაშიგეხმარებათჩანაწერებისდღიურიდავინიყენებსმას?
10. რატომუნდა,,გამოვრთოთში ნა გა ნი  რე დაქ ტო რი“წერისდროს?
11. რაშიგვეხმარებაკლასტერი?
12. დაასახელეთინფორმაციისმოპოვებისძირითადიდადამხმარეწყაროები
13. რაეწოდებატექსტშიინფორმაციისშევსება-გამოკლებასდაშეცდომებისგასწორებას?
14. წერის პროცესის რომელიმე ეტაპის გაუვლელად რამდენად შესაძლებელია აკადემიური

ნაშრომისშექმნა?
15. უილინგემისმიერშემოთავაზებულირჩევათაგანრომელსიყენებდითაქამდე?რომელიგა-

მოგადგებათმომავალში?
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თე მაV. თე ზი სი;  თე ზი სის გან ვი თა რე ბა; ეს ეს შა ვი პი რის შექ მნა;
 არ გუ მენ ტი, ქვე არ გუ მენ ტი, კონ ტრარ გუ მენ ტი

5. 1. თე ზი სი. თე ზი სის გან ვი თა რე ბა 

აკადემიურინაშრომისწერისასმთავარიყურადღებაექცევათე ზი სისგამოკვეთას,რადგანეს-
ესძირითადინაწილისყველააბზაციშინაარსობრივადსწორედმასუნდაუკავშირდებოდეს.მას
მკითხველი  პირველრიგში ეცნობა,რადგან მისი საშუალებითიგებს,რისთქმა სურს ავტორს,
როგორიამისიპოზიცია,დამოკიდებულებამოცემულისაკითხისადმი,მანრისშესახებუნდაგა-
ნავითაროსმსჯელობაძირითადნაწილში.

თეზისი ნაშრომისშესავალიაბზაცისბოლოსაცშეიძლებაიყოსწარმოდგენილი.როცაწერას
ვიწყებთპირდაპირპრობლემისაღწერით,ასეთშემთხვევაშითეზისიბოლოშიგადავადა დას-
კვნისსახესმიიღებს:მაგ. თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლი ოში ბევ რი ღა რიბ-ღა ტა კია, რომ ლებ საც ცხოვ რე-
ბის ელ ემ ენ ტა რუ ლი პი რო ბე ბი არ აქ ვთ. სო ცი ალ ური დახ მა რე ბა ზოგ ჯერ მა თი ფი ზი კუ რი არ სე-
ბო ბის ერ თა დერ თი პი რო ბაა. ოფ იცი ალ ური მო ნა ცე მე ბით  გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ შიც კი უამ რა ვი 
ად ამი ანია სი ღა რი ბის ზღვარს მიღ მა. შე სა ბა მი სად, სო ცი ალ ური პრობ ლე მე ბის არ სე ბო ბა აუც ილ-
ებ ელია და მა თი მნიშ ვნე ლო ბა დი დი ხა ნია გა ნუ ზო მე ლია (მ. ჩო ხა რა ძე, 2011:9).

თე ზი სი  სამ სჯე ლო სა კითხ თან და კავ ში რე ბით ავ ტო რი სე უ ლი დას კვნაა.ვინაიდანთეზისი ავ-
ტორის ძირითადპოზიციასგამოხატავს,მისიგამოკვეთაგანსაკუთრებითაუცილებელიაარგუ-
მენტირებული ესესწერისას.

თეზისი აგებულია საკ ვან ძო სიტყ ვა ზე. მაგალითად, შევადგინოთ თეზისები სიტყვებისგან:
,,განათლება,“,,სპორტი“...

1.განათლებათვითდამკვიდრებისაუცილებელიპირობაა;
2.სპორტიჯანმრთელობისსაწინდარია.
,,განათლება“,და,,სპორტი“თემებია,ხოლოთეზისშიჩანსავტორისეულიდამოკიდებულება,

შეფასება,შეხედულება...
ამ რი გად, თე ზი სი უდ რის თე მას + ავ ტო რი სე ული პო ზი ცია.
თეზისისჩამოყალიბებაარშეიძლებაკითხვისსახით,მაგრამკითხვებისდასმათეზისისგაშ-

ლისსაუკეთესოდაეფექტიანისაშუალებაა(რა ტომ? რას გუ ლის ხმობს საკ ვან ძო სიტყ ვა და საკ ვან-
ძო წი ნა და დე ბა? რა არ ის მო ცე მუ ლი მო ნაკ ვე თის დე და აზ რი? რა არ ის წი ნა პლან ზე წა მო წე უ ლი? 
რა არ ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი  და რა ტომ? არ ის თუ არა ამ კითხ ვის პა სუ ხი ამ მო ნაკ ვეთ ში? უკ ავ შირ დე ბა 
თუ არა მო ცე მუ ლი  მო ნაკ ვე თი თე ზისს? რა პა რა ლე ლე ბის გავ ლე ბა შე იძ ლე ბა?).

არსებობსთეზისისორისახე: მარ ტი ვი და რთუ ლი. 
რთუ ლია თე ზი სი, რო მელ შიც აღ ნიშ ნუ ლია სა კითხის, ავ ტო რის აზ რი ამ სა კითხთან და კავ ში-

რე ბით და ჩა მოთ ვლი ლია მი ზე ზე ბი, პუნ ქტე ბი. 
რთუ ლი  თე ზი სი = ავ ტო რის აზ რი  + მი ზე ზე ბი, პუნ ქტე ბი (შავთვალაძე,დუნდუა2013:56).
თეზისიუნდაგაივრცოს,გაიშალოს.მსჯელობისგასაშლელადდაშესაჯამებლადგამოიყენება

სათანადოენობრივისაშუალებები(ი მი ტომ, რომ ... რად გან... ვი ნა ი დან ... იმ დე ნად რამ დე ნა დაც... 
შე იძ ლე ბა ვი ფიქ როთ ... ვი ვა რა უ დოთ ... ვიმ სჯე ლოთ...ეს აიხ სნე ბა იმ ით...  შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ...).

თეზისიშეიძლებაჩამოვაყალიბოთწერისპროცესისსხვადასხვასაფეხურზე:წერისდასაწყის-
შივე,თემისშერჩევისანინფორმაციისშეგროვებისშემდეგ.

მაშასადამე,თეზისისშედგენაწერითინაშრომისშესრულებისწინაპირობაა.მასუდიდესირო-
ლიენიჭება,ამიტომსაკ ვან ძო დე ბუ ლე ბა საცუწოდებენ.

საკვანძოდებულებაუნდაგანვასხვაოთთემატურიწინადადებისგან.პირველიგამოხატავსეს-
ესძირითადიდეას,მეორეაბზაცისმთავარსათქმელს.

საკვანძოდებულებაგამოხატავსაზრს,შეხედულებასდაარაფაქტს,ამიტომაცაასავალდებუ-
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ლომისიშემდგომიახსნა-დასაბუთება.ამასთან,საკვანძოდებულებათემასთანდაკავშირებულ
მხოლოდერთიდეასგამოხატავს.

კარ გი  თე ზი სი  უნ და აკ მა ყო ფი ლებ დეს შემ დეგ მოთხ ოვ ნებს: 
1.უნდაიყოსნაშრომისდასაწყისში,მისშესავალაბზაცში.ჩვეულებრივ,ისშესავალიაბზაცის

დასაწყისიანბოლოწინადადებაა;
2.თეზისიმხოლოდერთთემასუნდაეხებოდეს;
3.თეზისიარუნდაიყოსფაქტი,რომელსაცარსჭირდებაშემდგომიმსჯელობადაგანვითარება;
4.არშეიძლებათეზისისჩამოყალიბებაკითხვისსახით.თეზისითვითუნდაწარმოადგენდეს

პასუხსგარკვეულკითხვაზე;
5.თეზისიუნდაგამოხატავდესმთავარაზრს,რომელიცუნდაგანვავითაროთესესძირითადი

აბზაცებით.

მა გა ლი თად: თე მა  - ტურიზმისგანვითარებასაქართველოსმთიანრეგიონებში
თე ზი სი I: სა ქარ თვე ლოს  გა მორ ჩე უ ლი  მრა ვალ ფე რო ვა ნი ბუ ნე ბის გა მო მნიშ ვნე ლო ვა ნი ტუ-

რის ტუ ლი პო ტენ ცი ა ლი აქ ვს.
ძი რი თა დი ნა წი ლი:
დღეს,როცამკვიდრისაფუძველიეყრებატურიზმისგანვითარებას,აღმოსავლეთიდადასავ-

ლეთისაქართველოსრამდენიმემთიანრეგიონსკარგიპოტენციალიაქვსტურისტებისმოსაზი-
დად...აღმოსავლეთიდანაღსანიშნავიათუშეთიდაფშავ-ხევსურეთი,ხოლოდასავლეთიდანგან-
საკუთრებულია სვანეთი... სამწუხაროა,რომ უმრავლესობა ამრეგიონებს, მათტრადიციებს აქ
დაბადებულიგენიოსებისშემოქმედებიდან იცნობს... დღესდღეობით ერთეულებს თუაქვთ მოვ-
ლილი საქართველოს მთიანიმხარეები. ამიტომაცააპოპულარულიდაპრესტიჟული ტურიზმის
მენეჯერის სპეციალობადამასმეტიმონდომებით ეუფლებიანახალგაზრდები. 

დას კვნი თი ნა წი ლი:
იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ მომავალში ტურიზმი მეტად განვითარდება საქართველოს მთი-

ანეთში,რაცხელსშეუწყობსქვეყნისეკონომიკურგაძლიერებას დამოსახლეობისსოციალური
მდგომარეობისგაუმჯობესებას.

საკ ვან ძო სიტყვა:წესრიგი
თე ზი სი: თი თოეული ად ამი ან ის მო წეს რი გე ბუ ლო ბა დე მოკ რა ტი ული სა ზო გა დო ებ ის აუც ილ-

ებ ელი პი რო ბაა.
ლექ სი კუ რი რე სურ სი:   კანონმორჩილება,ქაოსი,მოქალაქე,დაუმორჩილებლობა,ხასიათი,ში-

ნაგანისამყარო,პატივისცემა,პუნქტუალურობა,დრო,კანონი,პედანტობა,ადამიანი,ვალდებუ-
ლება,საზოგადოება,ოჯახი,დემოკრატიული.

შე სა ვა ლი აბ ზა ცი:
ცივილიზებული სამყაროსუმთავრესი მიზანიდემოკრატიული საზოგადოების შექმნაა. იგი

იქმნებაიქ,სადაცადამიანებიუპირატესობასანიჭებენპიროვნულთავისუფლებას.ეს,უპირველეს
ყოვლისა,გულისხმობსადამიანისშინაგანისამყაროსწესრიგს.შესაბამისად,თი თოეული ად ამი-
ან ის მო წეს რი გე ბუ ლო ბა დე მოკ რა ტი ული სა ზო გა დო ებ ის აუც ილ ებ ელი პი რო ბაა.

ძი რი თა დი აბ ზა ცი: 
1. საყოველთაოდცნობილია,რომმსოფლიოხალხებიმეტ-ნაკლებადგანსხვავდებიანერთმა-

ნეთისაგან.ზოგიერთიმათგანისთვისმოწესრიგებულობაცხოვრებისწესია.ამმხრივ,როგორცამ-
ბობენ,გამოირჩევიანგერმანელები.პუნქტუალურობა,პედანტიზმი,კანონმორჩილება,პასუხის-
მგებლიანობა–ამხალხისტიპურიმახასიათებლებია.დასახელებულისახელმწიფოსისტორიულ
წარსულსთუგავიხსენებთდაშევადარებთდღევანდელობას,სრულიადნათელია,რომგერმანე-
ლიხალხისშინაგანმამოწესრიგებულობამ,შესაბამისად,მოწესრიგებულმასახელმწიფოპოლი-
ტიკამ,განაპირობაგერმანიისწარმატებულსახელმწიფოდჩამოყალიბება.
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2. ოჯახიადამიანთაჰარმონიულთანაცხოვრებასგულისხმობს.ურთიერთპატივისცემა,პა-
სუხისმგებლობა, ვალდებულება, წესრიგი– მყარიოჯახის აუცილებელიპირობაა.დღეისათვის
თანამედროვეოჯახებინაკლებადმყარია.ამისმიზეზიადამიანურიურთიერთობებისდეფიცი-
ტი,მოუწესრიგებელიურთიერთობებია.დასახელებულიდეფიციტისდაძლევაკიმყარიდამო-
წესრიგებულიოჯახებისარსებობა,აუცილებელიადემოკრატიულისაზოგადოებისათვის.

3. მოწესრიგებულისაზოგადოებათავადგულისხმობსმოქალაქის,ოჯახისკანონმორჩილე-
ბას,სადაცდაცულიაობიექტურობისადასამართლიანობისპრინციპები.მხოლოდამშემთხვევაში
არისშესაძლებელიწარმატებულიკომუნიკაცია.

დას კვნი თი აბ ზა ცი:  ამრიგად,თუჩვენგვაქვსპრეტენზიავცხოვრობდეთდემოკრატიულსა-
ზოგადოებაში,უნდავიყოთმოწესრიგებული.ქაოსითდავშორდებითცივილიზებულსამყაროს.
ყოველგვარიწესრიგი,დაწყებულითითოეულიადამიანითდამთავრებულიოჯახით,დემოკრა-
ტიულისაზოგადოებისაუცილებელიპირობაა.

თე ზი სი II: შო თა რუს თა ვე ლის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტეტს ქარ თულ სა გან მა ნათ ლებ ლო სივ-
რცე ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი ად გი ლი უჭი რავს.

შე ავ სეთ გო ნებ რი ვი რუ კა და გა ნა ვი თა რეთ თე ზი სი

  

ძი რი თა დი ნა წი ლი:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------

  

 

 

 

 

 

ძირითადი ნაწილი: 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

დასკვნითი ნაწილი: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ბსუ 
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დას კვნი თი ნა წი ლი:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

სა ვარ ჯი შო № 1.  მო ძებ ნეთ საკ ვან ძო სიტყ ვა და  თე ზი სი.                               
უცხოელიმეცნიერებისგამოკვლევისშედეგებისთანახმად,მიოკარდიუმისინფარქტისმთავა-

რიმიზეზიფიზიკურიდატვირთვაანსტრესიკიარა,დაბინძურებულიჰაერია.ბირმინჰემისუნი-
ვერსიტეტისპროფესორიჯონაირესიამბობს,რომდაბინძურებულჰაერშიარსებულიჭუჭყისა
დაჭვარტლისნაწილაკებიადვილადაღწევსფილტვებშიდაიწვევსგულისთურესპირატორულ
დაავადებებს.

სპეციალისტებიფეხითმოსიარულეებსურჩევენერიდონცენტრალურმაგისტრალებს,რადგან
ტროტუარისკიდესთან დაბინძურებულიჰაერისმავნეზემოქმედება10-ჯერუფროძლიერია,
ვიდრეშენობებისმახლობლად.კიდევუფრომავნებელიაველოსიპედითსეირნობა,სირბილისდა
ვარჯიშისდროსადამიანი2-3ჯერმეტჰაერსჩაისუნთქავს.მავნენივთიერებებისზემოქმედებას
10%-ითზრდისძრავისგვერდითჯდომა.

აქროლადორგანულნივთიერებებსუხვადგამოყოფსასლგადამღებიტექნიკა,ამიტომმისგან
მოშორებითჯდომაჯობს.კარგიიქნება,თუმოვაშენებთოთახისმცენარეებს,რითაცხელსშე-
ვუწყობთჰაერისგასუფთავებას.დაბოლოს,მეცნიერებიაქარწყლებენმითსზღვისჰაერისმარ-
გებლობის  შესახებ. აირესი ირწმუნება,რომოზონმა,რომელიც მზის სხივებისზემოქმედებით
წარმოიშობა,შესაძლოაჯანმრთელობასავნოსკიდეც.

სა ვარ ჯი შო № 2. მო ცე მუ ლი საკ ვან ძო სიტყ ვე ბით შექ მე ნით თე ზი სე ბი:
ტყუ ი ლი-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ამ პარ ტავ ნო ბა------------------------------------------------------------------------------------------------
კომ პლექ სი---------------------------------------------------------------------------------------------------
მო ხერ ხე ბუ ლო ბა---------------------------------------------------------------------------------------------
 სა ვარ ჯი შო 3. გამოიყენეთსიტყვები: ტყუ ი ლი, ამ პარ ტავ ნო ბა,   ჩვე ვა, ჩე ულ ება დადაწერეთთე-

მა:,,ჩვეულებარჯულზეუმტკიცესია“.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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სა ვარ ჯიშო № 4. განავრცეთმოცემულითეზისისათანადოენობრივისაშუალებებით.  
ჯან სა ღი კვე ბა დღეგ რძე ლო ბის სა წინ და რი ა

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

სა ვარ ჯი შო № 5. ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი ნი მუ შის მი ხედ ვით შექ მე ნით ტექ სტე ბი თე მებ ზე: 
ა) ტუ რიზ მი  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ბ) მწვა ნე ვე ლო სი პე დე ბი ბა თუ მის ბულ ვარ ში
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



78

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ცოდ ნის შე სა მოწ მე ბე ლი კითხ ვე ბი
1. რაარისთეზისი?
2. სადარისგანთავსებულითეზისი?
3. როდისვადგენთთეზისს?
4. დაასახელეთმარტივიდართულითეზისისმაგალითები;
5. რამდენიწინადადებითშეიძლებაგადმოიცესიგი?
6. შეიძლებათუარათეზისიწარმოადგენდესკითხვას?რატომ?
7. რატომუწოდებენთეზისსსაკვანძოწინადადებას?
8. რითგანსხვავდებათემატურიწინადადებათეზისისგან?
9. შეიძლებათუარათეზისითრამდენიმეიდეაგადმოიცეს?
10. როგორუნდაგავშალოთთეზისი?

და იხ სო მე:  რთუ ლი და ნა სა ხე ლა რი ზმნე ბის მარ თლწე რა

                        რთუ ლი  ზმნა                  ნა სა ხე ლა რი ზმნა

სა ხე ლა დი ნა წი ლი + ვ+ ზმნუ რი ნა წი ლი
შე უ რაცხ -ვ-ყოფ, ცხად -ვ-ყოფ, სრულ -ვ-ყოფ, 
უგ ულ ებ ელ-ვყოფ,  უზ რუნ ველ-ვყოფ, 
ია ვარ -ვ-ყოფ, თა ნა- ვ-უგ რძნობ, 
უკუ- ვ-აგ დებ...

შეც დო მაა: 
ვ-სრულყოფ, ვ-ხელყოფ, ვ-ნათელყოფ, 
ვ-უთანაგრძნობ
ვ-სრულ-ვ-ყოფ, შე-ვ-ურაცხ-ვ-ყოფ, 
ვ-ნათელ-ვ-ყოფ, ვ-ხელ-ვ-ყოფ

ვ +   ნა სა ხე ლა რი ფუ ძე
ავ ად მყო ფი  – ვ-ა ვად მყოფ ობ; 
ხელ მძღვა ნე ლი – ვ-ხელ მძღვა ნელ ობ; 
გულ დი დი –  ვ- გულ დიდ ობ; 
გულ ზვი ა დი –  ვ-გულ ზვი ად ობ;
ხელ მძღვა ნე ლი –  ვ-ხელ მძღვა ნე ლობ;
წი ნას წარ მეტყ ვე ლი – ვ-წი ნას წარ მეტყ ვე ლებ. 
 
შეც დო მაა:
ხელ-ვ-მძღვანელობ, გულ-ვ-დიდობ,
წინასვ-წარმეტყველებ. 
 

5.2. არ გუ მენ ტი, ქვე არ გუ მენ ტი, კონ ტრარ გუ მენ ტი

აზ რისლო გი კუ რიგან ვი თა რე ბამო ითხ ოვსნათ ქვა მისჭეშ მა რი ტე ბისდა მტკი ცე ბას.აზ რისდა-
სა ბუ თე ბისანუარ ყო ფისლო გი კურგან ვი თა რე ბასმსჯე ლო ბა ეწო დე ბა.ჯერვა სა ხე ლებთრა ღაც
ფაქ ტს,მოვ ლე ნასდაშემ დეგვა ყა ლი ბებთმას ზეთვალ საზ რისს,რო მელ იცუნ დადა ვა სა ბუ თოთ.
ესაუ ცი ლე ბე ლი ა,რად განთუარგან ვმარ ტეთმო ტი ვი,თუარგა ვე ცითპა სუ ხიკითხ ვასრა ტომ?
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ამ ისგა რე შევერდა ვარ წმუ ნებთმკითხველს.სა ა მი სოდკიდაგ ვჭირ დე ბარამ დე ნი მეფაქ ტის,მა გა-
ლი თისმოხ მო ბა,და მოწ მე ბა.

არ გუ მენ ტი რე ბისმი ზა ნიაარამხო ლოდავ ტო რისპო ზი ცი ისდა ფიქ სი რე ბა,არა მედმი სიდა სა-
ბუ თე ბა,დამ ტკი ცე ბადაამგზითჭეშ მა რი ტე ბისწვდო მა.

ამ რი გად,არ გუ მენ ტი რე ბააუც ილ ებ ელიათე ზი სისგა საშ ლე ლად,გან სა ვი თა რებ ლად.
არ გუ მენ ტი(ლა თ.სა ბუ თი,სა ფუძ ვე ლი)წარ მო ად გენსრი სა მემტკი ცე ბისსა ფუძ ველს.ანკი დევ:

არ გუ მენ ტი არ ისდე ბუ ლე ბაანლო გი კუ რიმსჯე ლო ბისსის ტე მა,რო მე ლიცმიზ ნადისა ხავსმსჯე-
ლო ბისჭეშ მა რი ტე ბისდამ ტკი ცე ბას(გო ჩი ტაშ ვი ლი,შა ბაშ ვი ლი,შა რა შე ნი ძე,2009).

ყვე ლა ნა ი რიარ გუ მენ ტიმსჯე ლო ბისდა სა სა ბუ თებ ლადვერგა მოდ გე ბა:იგიმყა რიდასან დო
უნ დაიყ ოს.რა კრი ტე რი უ მითუნ დაშე ვარ ჩი ოთარ გუ მენ ტი?თე მას თანდა კავ ში რე ბულყვე ლა
იდე ასდა მო ნა ცემს თავს რომმო ვუყ რით, ამ ისშემ დეგუნ დაგა ვა ა ნა ლი ზოთ,რო მე ლიუფ რო
ლო გი კუ რადუკ ავ შირ დე ბაჩვენსმთა ვარსათ ქმელს.უამ რა ვიშე საძ ლებ ლო ბი დანუნ დაავ არ ჩი ოთ
ყვე ლა ზემკა ფი ო,ნა თე ლი,სა ჭი როდაად ეკ ვა ტუ რი.

არ გუ მენ ტიშე იძ ლე ბაიყ ოსმთა ვა რიანუძლი ე რი,სა შუ ა ლოანუმე ო რე ხა რის ხო ვა ნიდასუს-
ტი. ამუკა ნას კნელსქვე არ გუ მენ ტსაცუწო დე ბენ.რო მე ლიარ გუ მენ ტიცმე ტადგა ამ ყა რებს ჩვენს
პო ზი ცი ას,რო მე ლიცუფ როდა მა ჯე რე ბე ლი ა,იგიმთა ვა რი ა.

ქვე არ გუ მენ ტი არ ისდა მა ტე ბი თიინ ფორ მა ცი ა,რო მე ლიცლო გი კუ რადან აზ რობ რი ვადარ ის
და კავ ში რე ბუ ლიარ გუ მენ ტთანდაავ ტორსეხ მა რე ბაგა ნამ ტკი ცოსთა ვი სიპო ზი ციადაკი დევუფ-
როდა მა ჯე რე ბე ლიგა ხა დოსნათ ქვა მი. შე იძ ლე ბაით ქვას,რომქვე არ გუ მენ ტიარ ისარ გუ მენ ტის
და სა ბუ თე ბა,და კონ კრე ტე ბადაგან მტკი ცე ბაშე სა ბა მი სიმა გა ლი თე ბით(გო ჩი ტაშ ვი ლი,შა ბაშ ვი-
ლი,შა რა შე ნი ძე,2009:47).

არ გუ მენ ტად შე იძ ლე ბა გა მო ვი ყე ნოთ: 
1.ის ტო რი უ ლი ფაქ ტი; 
2. ცნო ბი ლი ჭეშ მა რი ტე ბა, აქ სი ო მა; ან და ზა, აფო რიზ მი და ა. შ. 
,,ი მათცოდნააქვთ,ხერხიიციან.,,ხერხისჯობიაღონესაო“,–ძველთაგანვეთქმულადამართა-

ლიცარის(ილია);,,როგორიცმღვდელია,ისეთიცერიაო“,–ამბობსქართულიანდაზა,როგორი
პოემაიყონათარგმნი,იმისთანაც...გამხილავიცშეხვდა(ილია);მარადჭეშმარიტიაქართულიან-
დაზა:,,კარგსმთქმელსკარგიგამგონიუნდაო“(ილია).

3. სტა ტის ტი კა(მთელსევ რო პა შიეს პა ნეთსუმუ შევ რო ბისმა ღა ლიდო ნეაქ ვს.20წლისასა კის
ახ ალ გაზ რდე ბის40%უმუ შე ვა რი ა);

 4. ცი ტა ტა (ი ლია წერს, რომ გარკვეულ სოციალ-კულტურულ პირობებში სიტყვა ,,დედამ“
მნიშვნელობაგაიფართოვა:,,ქართველებისთვისდედამარტომშობელიარარის.ქართველიღვიძ-
ლსენასაც,,დე და-ენ ას“ეძახის,უფროსსქალაქს–,,დე და ქა ლაქს“,მკვიდრდადიდბოძსსახლისას
–,,დედაბოძს“,უდიდესსადაუმაგრესსბურჯს–,,დე და ბურ ჯს“,სამთავროაზრს–,,დე და აზ რს“,
გუთნისგამგებელმამაკაცსაცკი– ,,გუთ ნის დე დას“.რამდენადაცგანდიდებულიამნიშვნელობა
დედისა,რამოდენადგამრავალგვარებული,გაპატიოსნებული,გაძლიერებული,გაღონიერებული
დათავმოსაწონებელი!“...(ილია).

 5. სხვა თა მო საზ რე ბე ბი (ბედ ნი ე რე ბის თვისსაკ მა რი სიარააპი რა დიკე თილ დღე ო ბა, ,,რომმე
მარ თლა- დაჭეშ მა რი ტადბედ ნი ე რივი ყო,სა ჭი როაყვე ლასხვასუ ლი ერ ნიცბედ ნი ერ ნიიყ ვნე ნო,“
–ამ ბობსერ თიმეც ნი ე რი);

6. პი რა დი გა მოც დი ლე ბა; 
7. თქვე ნე უ ლი ლო გი კა (მას წავ ლე ბელ თასა სერ ტი ფი კა ტოგა მოც და ზეგა სუ ლიპე და გო გი,წარ-

მა ტე ბუ ლიცდაწა რუ მა ტე ბე ლიც,აბ სურ დუ ლიის ტო რი ისგმი რი ა,რად განდა ბე ჯი თე ბითშე მიძ-
ლიავთქვა:კარ გიმას წავ ლე ბე ლიამგა მოც დისგა რე შეცკარგმას წავ ლებ ლადდარ ჩე ბა.მას წავ ლე-
ბე ლინ.ჯა ნე ლი ძე).

კარ გი არ გუ მენ ტის მა ხა სი ათ ებ ლე ბია: 
1. თე ზის თან უშუ ა ლო და პირ და პი რი კავ ში რი;
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2. მიზ ნის ად ეკ ვა ტუ რო ბა;
3. სიცხ ა დე (უნ და იყ ოს მკა ფი ო, სათ ქმელს ნათ ლად გად მოგ ვცემ დეს);
4. სამ სჯე ლო თე მა ზე  ზუს ტად მორ გე ბა: არც ზო გა დი უნ და იყ ოს და არც კონ კრე ტუ ლი. 
არ გუ მენ ტადარგა მოგ ვად გე ბაარა რა ცი ო ნა ლუ რიმო საზ რე ბა,რო მე ლიცპი რა დუ ლი ,ემო ცი უ-

რიაანადა მი ა ნისგე მოვ ნე ბა ზეადა მო კი დე ბუ ლი.ას ეთსა კითხ ებ ზედა ვაარ ას დროსგა თავ დე ბადა
ვერცჭეშ მა რი ტე ბასგა მო ავ ლენს.

არარ სე ბობსარ გუ მენ ტი,რო მელ საცკონ ტრარ გუ მენ ტიარმო ე პო ვე ბო დეს.
კონ ტრარ გუ მენ ტიარ გუ მენ ტისსა წი ნა აღ მდე გოდე ბუ ლე ბა ა.ლო გი კუ რიმსჯე ლო ბავერაი გე ბა

მხო ლოდარ გუ მენ ტე ბისმოხ მო ბით.ავ ტო რიყო ველ თვისუნ დაით ვა ლის წი ნებ დესიმ ას,რომარ-
სე ბობსსა წი ნა აღ მდე გოთვალ საზ რი სე ბიც,სა პი რის პი როპო ზი ცი აც,რო მელ საცისე ვეაქ ვსარ სე ბო-
ბისუფ ლე ბა,რო გორცსხვას.არ გუ მენ ტი რე ბულმსჯე ლო ბა შიკონ ტრარ გუ მენ ტის მო გე რი ე ბა,გა-
ბა თი ლე ბა არ გუ მენ ტს მეტ და მა ჯე რებ ლო ბასსძენს,ამი ტომმასთა ვიარ ას დროსუნ დაავა რი დოთ.

რამ დე ნიარ გუ მენ ტიასა ჭი რომო საზ რე ბისდა სა სა ბუ თებ ლად,ამა ზეზუს ტიმი თი თე ბაარარ-
სე ბობს.თუსა ამ ის ოდსა მიძლი ე რიარ გუ მენ ტიარაღ მოჩ ნდასაკ მა რი სი,მა შინვერცოც და ხუ თით
და ამ ტკი ცებ.რამ დე ნად მეპი რო ბი თიაარ გუ მენ ტსვუ წო დოთმე ო რე ხა რის ხო ვა ნიანსუს ტი.შე იძ-
ლე ბარო მე ლი მემათ გან მამსჯე ლო ბისდროსგან სხვა ვე ბუ ლიფუნ ქციაშე ი ძი ნოს.

არ სე ბობსარ გუ მენ ტე ბისკომ ბი ნა ცი ისრამ დე ნი მესქე მა:1.ძლი ე რი,სა შუ ა ლო,სუს ტი,2.სუს ტი,
სა შუ ა ლო, ძლი ე რი;3.სა შუ ა ლო, სუს ტი, ძლი ე რი;4.ძლი ე რი, სუს ტი, ძლი ე რი, სუს ტი, ძლი ე რი.
მსჯე ლო ბისგაშ ლისესსქე მე ბი,ბუ ნებ რი ვი ა,არააამ ომ წუ რა ვი.

არ გუ მენ ტი რე ბუ ლიმსჯე ლო ბაარ გუ მენ ტე ბისმე ქა ნი კუ რიჯა მიარა ა,მათდა სა კავ ში რებ ლად
სა ჭი როადამ ხმა რე ენ ობ რი ვი სა შუ ა ლე ბა ნი:აგ რეთ ვე,ამ ას თა ნა ვე,შე სა ბა მი სად,არამხო ლოდ,ისე
რო გორც,ამ ისმსგავ სად,მაგ რამ,მა შინ,რო ცაამი ტომამ დე ნად,ვი ნა ი დან,რად გა ნაცმაგ რამ,მა შინ
რო ცა,ამ ის განგან სხვა ვე ბით,ერ თიმხრივ,მე ო რემხრივ,წე სისთა ნახ მად,მი უ ხე და ვადამი სა,არა-
ნაკ ლებმნიშ ვნე ლო ვა ნი ა..

მსჯე ლო ბის აგე ბის ხერ ხე ბი. მსჯე ლო ბისაგე ბისორ გვა რიმე თო დიარ სე ბობს:ინ დუქ ცი უ რიდა
დე დუქ ცი უ რი.ინ დუქ ცია აზ როვ ნე ბის ის ეთი მე თო დი ა, რო მელ საც კონ კრე ტუ ლიფაქ ტე ბი დან,
კერ ძომა გა ლი თე ბი დანსა ერ თოკა ნონ ზო მი ე რე ბაგა მოჰ ყავს.იგიარ ისგზაკონ კრე ტუ ლი დანზო-
გა დი სა კენ.

დე დუქ ცია მსჯე ლო ბისაგე ბისისე თიხერ ხი ა,რო დე საცზო გა დიდე ბუ ლე ბე ბი დანკერ ძოდას-
კვნაგა მო იყ ვა ნე ბა.იგიზო გა დი დანკონ კრე ტუ ლი სა კენმი ე მარ თე ბა.

სა ვარ ჯი შო № 1.წა ი კითხ ეთ ტექ სტი, გა ხა ზეთ  არ გუ მენ ტე ბი და ქვე არ გუ მენ ტე ბი. 
ყვა ვი ლო ვა ნიკომ ბოს ტომე ტადსა სარ გებ ლობოს ტნე უ ლი ა.იგიმდი და რიაკა ლი უ მით,კალ ცი-

უ მით,მაგ ნი უ მით,რკი ნით,თუ თი ით,სპი ლენ ძით,მან გა ნუ მით,ფტო რით,კა რო ტი ნე ბით,C,K,
B1,B2,B6ვი ტა მი ნე ბით,ად ვი ლადას ათ ვი სე ბე ლიცი ლე ბით.საკ მა რი სია,50გრა მიყვა ვი ლო ვა ნი
კომ ბოს ტომი ვირ თვათ,რომუზ რუნ ველ ყო ფი ლივართCვი ტა მი ნისსადღ ე ღა მი სოდო ზით.გარ-
დაამი სა,იგიდა ბალ კა ლო რი უ ლი ა,თუმ ცაკარ გადან აყ რებს, ასერომ,ესბოს ტნე უ ლითა მა მად
შე იძ ლე ბამი ირ თვანმათ,ვი საცზედ მე ტიწო ნააში ნებს.ყვა ვი ლო ვა ნიკომ ბოს ტოად ვი ლადმო სა-
ნე ლე ბე ლი ა,ამი ტომრო გორცსამ კურ ნა ლო- დი ე ტუ რისაკ ვე ბი,რე კო მენ დე ბუ ლიაბავ შვე ბის თვის
დამოზ რდი ლე ბის თვის,რო მელ თაცაღ ნიშ ნე ბათსაჭ მლისმო ნე ლე ბისდარ ღვე ვა,შაქ რი ა ნიდი ა ბე-
ტი,ათე როს კლე რო ზი,ღვიძ ლისპა თო ლო გი ე ბი,ნაღ ველ კენ ჭო ვა ნიდა ა ვა დე ბა,პო დაგ რადასხვა.

ყვა ვი ლო ვანკომ ბოს ტოსხალ ხუ რიმე დი ცი ნაუძ ვე ლე სიდრო ი დანიყე ნებსარამხო ლოდსაჭ-
მლისმო სა ნე ლე ბლად,არა მედკა ნისდა ა ვა დე ბა თასამ კურ ნა ლო დაც.მასსა უ კე თე სოეფ ექ ტიაქ ვს
დამ წვრო ბი სადაძნე ლადშე ხორ ცე ბა დიჭრი ლო ბე ბისსამ კურ ნა ლოდ.

სა ვარ ჯი შო №2.წა ი კითხ ეთ ტექ სტი, გა მო ყა ვით არ გუ მენ ტი, ქვე არ გუ მენ ტი და კონ ტრარ გუ მენ-
ტი.
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ხალხმაგაკვირვებითშეხედახევისბერისხელისშემხებს,ნამეტნავადიმდროს,როდესაცმას
ხევისსიწმინდე,დროშისთავი,ხელშიეჭირა.მათთვალწინონისეიდგა.

–შესდექ,ხევისბერო!გუგუამართალია!–დაიძახაონისემ,რომელსაცთმააჰბურძგნოდადა
თვალებშისისხლიისემოსწოლიყო,თითქოსწამოცვივნასაპირებენო.

ხალხიაიშალა,აირიადაყაყანიდაიწყო.გოჩამშეარყიადროშაზარებისხმასთანერთადხმა-
მაღლადმბრძანებლისკილოთიდაიძახა:

–იყუჩეთ!–დაამისხმისგაგონებაზედერთბაშადყველაგაყუჩდა.
–სთქვი,რასამბობდი?
–გუგუამართალია-მეთქი,ტყუილადნუდასაჯავთ...გუგუასდამემიზეზიგვაქვსერთმანერ-

თისმოსისხლენიშევქმნილიყავით...ეგმთიდგანრომმოდიოდა,ბილიკებზედიმადდაეშვა,რომ
მემოვეკალ...მაგრამგზაშიმტერსშეხვდადამოღალატობასტყუილადსწამობთ...

–ეგვიღამგიამბო?–ერთბაშადწამოიძახაგუგუამდაეჭვისაგანთვალებიაენთო.
–ჩემისყურითგავიგონე...როდესაცშენლაპარაკობდი,მეგზისიქითვიყავჩასაფრებული...

რაიღადავმალო?მოძმეთცოდომემაძევსკისერზედა,ჩემიბრალიამათიგაწყვეტა...მედავკარგე
გონი,მტერიმეგამომეპარა!...გუგუაუბრალოა!–ლაპარაკობდაგაჩქარებითდააღელვებითონი-
სედამთლადკანკალებდა.ონისესსიტყვებიხალხსმეხსავითმოხვდადაგაშტერებულიშესცქე-
როდა.

ზარდაცემულიმოხუციმთლადცახცახებდადაკარგახანსგონსვერმოსულიყო.
ბოლოსძალზედამოიხვნეშა,მოისვაშუბლზედხელიდაყვედრებითწარმოსთქვა:
–მაშ,ეგრეგაიგონეჩემიდარიგება?წყეულიმციყავ,ყველასგამმოძულებულო,დედმამისსაფ-

ლავიდგანამომგდებო!...რასასჯელიარის,რომშენგადაგიწყვიტოთ!...
ამსიტყვებისშემდეგმოხუციმსაჯულებსმიუბრუნდა:–მოძმეთსისხლიცაშიღმერთსშესჩუხ-

ჩუხებსდასამართალსითხოვს,გადასწყვიტე,თემო!
კარგამღელვარებისადაჩოჩქოლისშემდეგთემისთავნიმიუახლოვდნენგოჩასდაწყნარად

წარმოსთქვეს:
–გოჩავ!შენსშვილსხევიარგაუყიდნია...მხოლოდყმაწვილკაცობასგაუტაცნიადათავდავიწყ-

ებაშიჩაუგდია...
–მითუფრომეტისაბუთია,რომმკაცრადგადახდეს...კაცსულვაშინამუსისთვისგამოუვა...

ონისეეხლავემკვდარია...მაგისსასჯელიცეცხლშიდაწვაა!
–გუჩაუ,–სცადესმოხუცისშეყენება,მაგრამპირგამეხებულიხევისბერიცეცხლებსაჰყრიდა

თვალთაგან.
უნდა მოკვდეს, მოკვდეს შეუბრალებლად...დათუთქვენ ვერ გაგიბედნიათ სამართლიანად

მოექცეთ...მემიყურეთ...
მოხუცმაგაიძროხანჯალი,გაქანდაშვილისკენდაშესძახა:
–მოძმეთმოღალატესიცოცხლისღირსიარარის!
ამსიტყვებთანერთადიელვახანჯალმადაონისემმიწაზედფართხალიდაიწყო;მოხუცისმახ-

ვილსმზერასშვილისათვისგულიორადგაეპო.ესმოძრაობაისესწრაფადმოხდა,ისესაჩქაროდ,
რომუბედურებისშეყენებავერავინმოასწრო.

ხალხიშემოიფანტადაახლოვეღარმოჰკარებოდამოხუცს,რომელსაცძარღვებიძალზედუღ-
მეჭავდნენდაუცნაურადუთამაშებდნენსახეს.

–გოჩა!–ცოტახნისშემდეგვიღაცამხელიგადაავლომოხუცს.
–ჰაი?–ანგარიშმიუცემლადწამოიძახამოხუცმადამოიხედა.მისწინიდგაგუგუა.
–გოჩავ,–გაიმეორაიმანხმამაღლა,–წეღანგითხარ,რომდამნაშავეარავარ-მეთქი,მაგრამერ-

თხელმაგგვარისცილისშეწამებისშემდეგთავსაღარვიცოცხლებ-მეთქი...ვაჟკაციერთხელგადა-
ფურთხებულსვეღარალოკავს.მშვიდობით,ხალხო!ამსიტყვებთანერთადმანგაიძროდამბაჩა,
მიიცალულაპირშიდატვინიჰაერშიშეასხა...

(ალექსანდრეყაზბეგი,,,ხევისბერიგოჩა“)
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რა მხატ ვრულ ხერ ხებს და ენ ობ რივ სა შუ ა ლე ბებს იყე ნებს ავ ტო რი ზე მო მოყ ვა ნილ ტექ სტში?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

სა ვარ ჯი შო №3. მო ცე მუ ლია კონ ტრარ გუ მენ ტი, და წე რეთ  არ გუ მენ ტი.
ა) კონ ტრარ გუ მენ ტი: ყავაორგანიზმსკალციუმსაცლის.
არ გუ მენ ტი:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ბ)არ გუ მენ ტი:გემრიელისაკვებიუდიდესსიამოვნებასანიჭებსადამიანს.
კონ ტრარ გუ მენ ტი:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
გ) არ გუ მენ ტი: ,,შუშანიკისწამების“პერსონაჟი,,,კაცივინმესპარსი,“მაზდეანია.
კონ ტრარ გუ მენ ტი:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
დ) არ გუ მენ ტი:ბათუმისნესტიანიჰავასასუნთქიგზებითდაავადებულთათვისსაზიანოა.
კონ ტრარ გუ მენ ტი:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

სა ვარ ჯი შო № 4.  წყვილ ში მუ შა ობა. მო ცე მულ  არ გუ მენ ტებს და უ წე რეთ ერ თი ან ორი ქვე არ გუ-
მენ ტი.

ა)განათლებათანამედროვესაზოგადოებისწამყვანიპრიორიტეტია
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ბ)ვაშლისასარგებლოანებისმიერიასაკისადამიანისთვის.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
გ)თანამედროვეადამიანიწარმოუდგენელიაკომპიუტერისგარეშე

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------
დ) ბათუმსაფარ-ბეგსდანაშაულიშეუნდო
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

სა ვარ ჯი შო № 5.  ჯგუ ფუ რი მუ შა ობა. მო ცე მულ სა კითხ ზე  შექ მე ნი თე ზი სი, არ გუ მენ ტი და კონ-
ტრარ გუ მენ ტი:

ა)ცვლისთუარაკინოფილმიწიგნს?
თეზისი-------------------------------------------------------------------------------------------------
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არგუმენტი --------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

კონტრარგუმენტი ------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ბ)ახდენსთუარამავნეზეგავლენასმოზარდზეკომპიუტერულითამაშები?
თეზისი-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

არგუმენტი --------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

კონტრარგუმენტი ------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

კონტრარგუმენტისგამაბათილებელიარგუმენტი-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------

კონტრარგუმენტი ------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
გ)აიკრძალოსუნდათუარამოწევასაზოგადოებრივითავშეყრისადგილებში?

თეზისი -------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

არგუმენტი ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

კონტრარგუმენტი ------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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და ვა ლე ბა  № 1.  ააგ ეთ ერ თი და იგ ივე  ესე  ორ გვა რად: ა) ჯერ არ გუ მენ ტე ბი მო იყ ვა ნეთ და შემ-
დეგ კონ ტრარ გუ მენ ტი; ბ)  ჯერ კონ ტრარ გუ მენ ტი და შემ დეგ  – არ გუ მენ ტე ბი.

ცოდ ნის შე სა მოწ მე ბე ლი კითხ ვე ბი:
1. რაარ ისდე ბუ ლე ბა?
2. რო გო რიშე იძ ლე ბაიყ ოსარ გუ მენ ტი?
3. რის თვისდარამიზ ნითვი ყე ნებთარ გუ მენ ტს?
4.  რითგანსხვავდებაარგუმენტიქვეარგუმენტისგან?ძლიერიარგუმენტისუსტისგან?
5. რაარ ისქვე არ გუ მენ ტიდარა შიეხ მა რე ბაიგიავ ტორს?
6. რაარგა მოდ გე ბაარ გუ მენ ტად?
7. რაარ ისკონ ტრარ გუ მენ ტი?
8. რამ დე ნიარ გუ მენ ტიასა ჭი რონათ ქვა მისდა სა სა ბუ თებ ლად?
9. არ გუ მენ ტთაკომ ბი ნა ცი ისრამ დენსა ხესიც ნობთ?
10. და ა სა ხე ლეთარ გუ მენ ტი რე ბუ ლიმსჯე ლო ბისაგე ბისენ ობ რი ვისა შუ ა ლე ბა ნი;
11. და ა სა ხე ლეთარ გუ მენ ტი რე ბუ ლიმსჯე ლო ბისაგე ბისხერ ხე ბი;
12. რაარ ისინ დუქ ცი ა?
13. რაარ ისდე დუქ ცი ა?
14. თქვენრო მელხერ ხსამ ჯო ბი ნებთმსჯე ლო ბისდროს?
15. და ა სა ხე ლეთინ დუქ ცი ი სადადე დუქ ცი ისმა გა ლი თე ბი.

და იხ სო მეთ:  შუ ალ ობ ითი კონ ტაქ ტის ფორ მა თა მარ თლწე რა

–ინ  სუ ფიქ სი -ევ-ინ  სუ ფიქ სი 

ებ, ობ, ოფ, ემ, ერ თთე მი ანი და ფუ ძედ რე კა-
დი ზმნე ბი ავ,ი თე მის ნიშ ნი ა ნი ზმნე ბი

სწო რია: აკ ეთ ებ ინ ებს, აშ რო ბი ნებს, აშე ნებ ინ ებს, 
ათ ბობ ინ ებს, აყ ოფ ი ნებს, ახ ნევ ინ ებს...  

შეც დო მაა:  აშენებიებს, ათბობიებს, აყოფიებს...

სწო რია:  აზ რდევ ინ ებს, ახ ნევ ი ნებს, აშ ლე ვი ნებს
შეც დო მაა: აზრდევიებს,ახნევიებს,აშლიებს

სწო რია:  აქ არ გვ ინ ებს, ამ ალვ ი ნებს, აკ ერ ვი ნებს, ან ახ ვა
შეც დო მაა: აქარგინებს,ამალინებს,აკერინებს,ანახა
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თე მა VI. აბ ზა ცი და მი სი გან ვი თა რე ბა; აბ ზა ცის სა ხე ე ბი 
(შე სა ვა ლი და დას კვნი თი აბ ზა ცი); 

თე მა ტუ რი წი ნა და დე ბა; წი ნა და დე ბა თა გა დაბ მის ხერ ხე ბი

6.1. აბ ზა ცი და მი სი გან ვი თა რე ბა; აბ ზა ცის სა ხე ე ბი. 
თე მა ტუ რი წი ნა და დე ბა

ტექსტისორგანიზებაშიდიდიროლიენიჭებააბზაცისგამოყოფას.ნაწერისშავიპირისშექმნის
შემდეგიწყებამათიდამუშავება.აბზაციმნიშვნელოვანისტრუქტურულიერთეულია,რომელიც
ტექსტშიოდნავშეწევითგამოიყოფა.

ტექსტშიაბზაცებისრაოდენობასგანაპირობებსნაწარმოების(მოთხრობის,მოხსენების,მეცნი-
ერული,თუსხვასახისნაშრომის)თემა,ჟანრიდამიზანი.აბზაცებისსაშუალებითვიცავთაზრის
ლოგიკურთანმიმდევრობას.მისცალკეულმონაკვეთზეგადასასვლელადსხვადასხვაენობრივი
საშუალებაგამოიყენება.

ყოველიმომდევნოაბზაციწინამავალისგანგანსხვავებულ,ახალინფორმაციასუნდაშეიცავ-
დეს,ახ ალთე მასუნ დაეხე ბო დეს.

აბ ზა ციერ თსადაიმა ვეაზ რთანდათე მას თანდა კავ ში რე ბულწი ნა და დე ბა თაერ თობ ლი ო ბა ა.
ის ინილო გი კუ რადუკ ავ შირ დე ბაერ თმა ნეთსდამათგარ კვე უ ლიფუნ ქციაეკ ის რე ბა.შე სა ბა მი-
სად,მათეწო დე ბამთა ვა რი, ამ ხსნე ლი  და შე მა ჯა მე ბე ლი წი ნა და დე ბე ბი. აბზაცისთემას,   მის
ძი რი თადაზ რსგად მოს ცემსმთა ვა რი   წი ნა და დე ბა.მასწამ ყვან, თე მა ტურ  ან კონ ცეპ ტუ ა ლურ  
წი ნა და დე ბა საც უწო დე ბენ.მას შიგა მოკ ვე თი ლიაავ ტო რისპო ზი ცი ააღ ნიშ ნულთე მას თანდა კავ-
ში რე ბით. წამ ყვა ნიწი ნა და დე ბი დანჩანს,რისშე სა ხებ იქ ნე ბასა უ ბა რი,რომისშე ემ ზა დოსინ ფორ-
მა ცი ისაღ საქ მე ლად.

თემატურიწინადადებააბზაცისთავშია(შეიძლებაიყოსბოლოშიც).თუპირ ველწი ნა და დე ბა-
შიმო ცე მუ ლიააზ რი,დე ბუ ლე ბა,მე ო რეხსნისამთე ზისს,მე სა მეასა ბუ თებსმე ო რეწი ნა და დე ბით
გად მო ცე მულაზ რს.ბო ლოსკისათ ქმე ლიუნ დაშე ჯამ დეს. აბ ზა ცისიდე ა თადა სა კავ ში რებ ლად
გა მო ი ყე ნე ბასა კავ ში რე ბე ლისიტყ ვე ბი.მათტრან ზი ტულ -სა კავ ში რე ბელსიტყ ვებ საცუწო დე ბენ.
ესე ნი ა:ამ ის შემ დეგ, თან და თა ნო ბით, სა ნამ, ბო ლოს და ბო ლოს, გარ და ამი სა... ზე ვით, ქვე ვით, აქე-
დან გა მომ დი ნა რე, ამ რი გად, მა შა სა და მე...

ამ რი გად, წამ ყვა ნი წი ნა და დე ბა ეხ მა რე ბა ავ ტორს თვალ საზ რი სის ნათ ლად ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში,   ხო-
ლო  მკითხ ველს – მო წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის  ად ეკ ვა ტუ რად აღ ქმა სა და  სწო რად გა გე ბა ში. 

მთა ვა რი წი ნა და დე ბა მარ ტი ვი უნ და იყ ოს, არ უნ და გა და იტ ვირ თოს ტერ მი ნე ბით. რთუ ლი
კონ სტრუქ ციაგა აძ ნე ლებსაზ რისგა გე ბას.ეფ ექ ტი ანიაკითხ ვისდას მაანსა ყო ველ თაოჭეშ მა რი ტე-
ბისმოხ მო ბა.

ამ ხსნე ლი(გან მა ვი თა რე ბე ლი)წი ნა და დე ბახსნის,გან მარ ტავს,აზ უს ტებსმთა ვარწი ნა და დე ბა-
შიგად მო ცე მულაზ რს.ესკიშე საძ ლე ბე ლიაშე სა ბა მი სიმა გა ლი თე ბის,არ გუ მენ ტე ბის,სტა ტის ტი-
კუ რიმა სა ლი სათუსხვი სინა აზ რე ვისდა მოწ მე ბით.

შე მა ჯა მე ბე ლიწი ნა და დე ბამიგ ვა ნიშ ნებსაბ ზა ცისდამ თავ რე ბა ზედაკი დევერ თხელხაზ გას-
მითგა მოკ ვეთსმთა ვარსათ ქმელს,რაცსა მიგზითმი იღ წე ვა:

1.აბ ზაც შიგა მოთ ქმუ ლიძი რი თა დიაზ რე ბისშე ჯა მე ბით;
2.მთა ვა რიწი ნა და დე ბისაზ რისსხვასიტყ ვე ბითგად მო ცე მითანუპე რიფ რა ზი რე ბით;
3ორი ვეხერ ხისერ თდრო უ ლიგა მო ყე ნე ბით(გო ჩი ტაშ ვი ლი,შა ბაშ ვი ლი,შა რა შე ნი ძე).
ზე მოთ ქმუ ლიისეარუნ დაგა ვი გოთ,რომაბ ზა ცისა მიწი ნა და დე ბის განშედ გე ბა.მას შიშე იძ-

ლე ბაათიწი ნა და დე ბაციყ ოს,მაგ რამყვე ლალო გი კუ რადუნ დაუკ ავ შირ დე ბო დეს ერ თმა ნეთს,
მომ დევ ნოხსნი დესწი ნასდაბო ლოსყვე ლა ფე რიშე ჯამ დეს.
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შე სა ვა ლი აბ ზა ცი
აკა დე მი უ რინაშ რო მილო გი კუ რადდასტრუქ ტუ რუ ლადშეკ რუ ლი ა.ჩვე უ ლებ რივ,იგიშედ გე-

ბაშე სა ვ ლის,ძი რი თა დინა წი ლი სადადას კვნი სა გან.სა გან გე ბოყუ რადღ ე ბაექ ცე ვაშე სა ვა ლიაბ-
ზა ცისორ გა ნი ზე ბას,რად განსწო რედაქუნ დაგა მო იკ ვე თოსთე მისაქ ტუ ა ლურო ბა,ავ ტო რისპო-
ზი ცი ა,თე ზი სიდამკითხ ველსაღ ეძ რასინ ტე რე სინაშ რო მისწა სა კითხ ავ ად,სა კითხ ისშეს წავ ლის
ის ტო რი ისგა საც ნო ბად.

შე სა ვა ლიაბ ზა ცისგან ვი თა რე ბისრამ დე ნი მეხერ ხიარ სე ბობს:ზო გა დი დანკონ კრე ტუ ლის კენ
გა დას ვლა,კითხ ვისდას მა,ცი ტა ტის,ფაქ ტის,სტა ტის ტი კუ რიმო ნა ცე მე ბისმოყ ვა ნა.

შე სა ვა ლი აბ ზა ცის ნი მუ ში:
1991წელს,ჩიკაგოში, ამერიკისსაენათმეცნიეროსაზოგადოების65-ეშეკრებაზეგამოითქვა

მოსაზრება,რომმსოფლიოში არსებული6000ენიდანჩვენისაუკუნისდასასრულისთვისდაახ-
ლოებით ნახევარი შეწყვეტს არსებობას. მარტო ამერიკაში 300 ენიდან სიცოცხლე  შეინარჩუნა
მხოლოდ175-მა.იზოლაციაშიმყოფიპატარაენებიქრება.დღესინგლისური320მილიონზემეტი
ადამიანისთვისმშობლიურია.მცირეერებისენათაგაქრობასაუკუნეებისგანმავლობაშიდაგრო-
ვებულცოდნასაცუქმნისსაფრთხეს.წყნარიოკეანისკუნძულებზემცხოვრებიხალხებიგანასხვა-
ვებენთევზისუამრავსახეობას,ხოლოამაზონიისმცხოვრებლები–მცენარეთაჯიშებს.ესმოვლე-
ნადიდიდანაკლისიაენათმეცნიერებისთვისაც,რომელიცკარგავსემპირიულმასალას.

ნაშ რო მის ძი რი თა დი ნა წი ლი – გან მა ვი თა რე ბე ლი აბ ზა ცი
ნაშ რო მისძი რი თა დინა წი ლირამ დე ნი მეაბ ზა ცის განშედ გე ბა.დანიშნულებისმიხედვითაბ-

ზაციარისდა მო უ კი დე ბე ლი და დამ ხმა რე.პირველიგადმოსცემსფაქტობრივ,კონცეპტუალურ
ინფორმაციას,დამხმარეკიაერთიანებსტექსტისამათუიმ ფრაგმენტს. აქახსნილიაფაქტიან
მოვლენა,მოყვანილიაავტორისპოზიციისგასამყარებელიარგუმენტები,გაბათილებულიაკონ-
ტრარგუმენტები,დასახულიაპრობლემისგადაჭრისგზებიდაა.შ.ასეთაბზაცსგან მა ვი თა რე ბე-
ლიც ჰქვია.მისი მახასიათებლებია:1.თითოეულიგანმავითარებელიაბზაციუნდაგანიხილავ-
დესმთავარითემისმხოლოდერთასპექტს;2. განმავითარებელიაბზაცისწამყვანი აზრიუნდა
უკავშირდებოდეს საკვანძო დებულებას; 3. იგი თანმიმდევრული,  ლოგიკური უნდა იყოს და
სხარტადიკითხებოდეს.

მა გა ლი თად:როგორცწესი,იზოლაციაშიმყოფენებს,რომლებზეცმცირერიცხოვანიმოსახლე-
ობამეტყველებს,უფრორთულიგრამატიკულისტრუქტურააქვთ,ვიდრეისეთგავრცელებულ
ენებს,როგორებიცაა:ინგლისური,ესპანურიდაარაბული.ენა,რომელიცფართოტერიტორიაზე
ვრცელდებადასხვაენებთანკონტაქტშიშედის,თანდათანმარტივდებადაადვილადათვისება-
დიხდება.

ენაარისხალხისსული.იგიმცირერიცხოვანიერებისთვისიდენტიფიკაციისძირითადპირო-
ბასწარმოადგენს.

როდისდა რატომ კვდება ენა? გლობალიზაციის პროცესებში ენათა გაქრობა ის საფასურია,
რომლისგადახდაცკაცობრიობასუწევსკომუნიკაციისგაფართოებისათვის.

რაუნდაგაკეთდეს,რომკაცობრიობამშეინარჩუნოსენა? აუცილებელიარაცშეიძლებამეტი
რაოდენობისტექსტებისჩაწერასხვადასხვატექნიკურიხელსაწყოსმეშვეობით,რაცდიდთანხებს
მოითხოვს.დიქსონისგამოანგარიშებით,ესმთლიანად,დაახლოებით,200000დოლარიჯდება.
მეორე,რაცშეიძლებაგაკეთდეს,ესარისამენებისაუცილებელისწავლებისშემოღებასკოლაში,
როგორცესმოხდაირლანდიაში,თუმცაოჯახებშიკვლავფუნქციონირებსინგლისური,ირლან-
დიურიკიუცხოენისტოლფასენადრჩება.

დას კვნითს აბ ზაც შიშეჯამებულიანაშრომისძირითადიმოსაზრება,რითაცმკითხველიკიდევ
ერთხელრწმუნდებაავტორისეულიპოზიციისსისწორეში.

ამრიგად,დასკვნითსაბზაცსრამდენიმეკრიტერიუმითაფასებენ:
1. შეჯამებულიაწერითინაშრომისმთავარისათქმელი;
2. მასშიარუნდაიყოსისეთიინფორმაცია,რომელიცარაანახსენებიძირითადტექსტში;
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3. დასახულიაპრობლემისგადაჭრისგზები.
დას კვნი თი  აბ ზა ცის ნი მუ ში:
ენა კვდებამაშინ,როცაისწყვეტსფუნქციონირებასსაზოგადოებაში,მასსხვაენაცვლის,ან

საზოგადოებაწყვეტსარსებობას.ენასვერიხსნისვერცსკოლებშისწავლება,ვერცმისთვისოფი-
ციალურისტატუსისმინიჭება;მასგადაარჩენსმხოლოდგამოყენება.

6.2. წი ნა და დე ბა თა გა დაბ მის ხერ ხე ბი 

არ სე ბობსწი ნა და დე ბა თაგა დაბ მისრამ დე ნი მეხერ ხი:ჯაჭ ვუ რი გა დაბ მა, პა რა ლე ლუ რი გა დაბ-
მა და გა დაბ მის ნა რე ვი სა ხე. 

ჯაჭ ვუ რი გა დაბ მი სასყო ვე ლიმომ დევ ნოწი ნა და დე ბახსნის,გან მარ ტავსწი ნას,ავი თა რებსწი-
ნა მა ვალწი ნა და დე ბა შიგა მოთ ქმულაზ რს.აზ როვ ნე ბის თან მიმ დევ რუ ლო ბის,მი ზეზ შე დე გობ-
რი ო ბისდაც ვააუ ცი ლე ბე ლიასა მეც ნი ე როსტი ლის თვის,სა დაცესმოთხოვ ნე ბიემ სა ხუ რე ბამტკი-
ცე ბი თო ბას,მკითხ ვე ლის თვისსარ წმუ ნოსხდისკვლე ვისშე დე გებს.

ამ რი გად,ჯაჭ ვუ რიგა დაბ მი სასმთა ვა რიწი ნა და დე ბაგან მარ ტე ბუ ლიამა გა ლი თე ბით,სტა ტის-
ტი კუ რი მა სა ლე ბით, ნათ ქვა მი დამ ტკი ცე ბუ ლია არ გუ მენ ტე ბით, მო ცე მუ ლია მოვ ლე ნის დე ტა-
ლუ რიანა ლი ზიდაგა მო ტა ნი ლიალო გი კუ რიდას კვნა.

პა რა ლე ლუ რი გა დაბ მა გუ ლის ხმობსსხვა დას ხვა, მაგ რამთა ნა ბარ მნიშ ვნე ლი ა ნიწი ნა და დე ბე-
ბისდა კავ ში რე ბას.ამ ნა ი რადაგე ბუ ლიტექ სტიდიდშთა ბეჭ დი ლე ბისახ დენსმკითხ ველ ზე,იგი
ექ სპრე სი უ ლიასა ჯა როგა მოს ვლებ ზეანპუბ ლი ცის ტუ რიტექ სტე ბისშექ მნი სას:

,,ი პარ ვენპა ტი ოს ნე ბისსა ხე ლი თადაარა ვინკითხ უ ლობს,სადპა ტი ოს ნე ბადასადმპა რა ო ბა?
აბ ეზღ ე ბენდაცილ სასწა მე ბენგულ მტკივ ნე უ ლო ბისსა ხე ლი თადაარა ვინჰკითხ უ ლობს:სად

ცი ლიდაბეზღიდასადგულ მტკივ ნე უ ლო ბა?
ჰღა ლა ტო ბენ საქ მეს, ჰღა ლა ტო ბენ ერ თმა ნეთ სა ერ თგუ ლო ბისსა ხე ლი თადა არა ვინ ჰკითხ უ-

ლობს:სადღა ლა ტიდასადერ თგუ ლო ბა?
სხვის ნაკ ლს, სხვის უბე დუ რო ბას თვის ღირ სე ბად, თვის ბედ ნი ე რე ბად, თვის სი ხა რუ ლად

თვლი ანკაც თმოყ ვა რე ო ბისსა ხე ლი თადაარა ვინჰკითხ უ ლობს,სადსხვისუბე დუ რო ბისდანაკ-
ლისგა მოსი ხა რუ ლიდაცეკ ვადასადკაც თმოყ ვა რე ო ბა?

სტყუ ი ან,ცრუ ო ბენსი მარ თლისსა ხე ლი თადაარა ვინჰკითხ უ ლობს,სადტყუ ი ლიდასადსი-
მარ თლე?“(ი ლი ა,,,ყალ ბიდანამ დვი ლი“).

გა დაბ მის ნა რე ვი სა ხეგუ ლის ხმობსწი ნა და დე ბა თაჯაჭ ვუ რიდაპა რა ლე ლუ რიგა დაბ მის
შე ნაც ვლე ბას,მო ნაც ვლე ო ბას.ამ ნა ი რადაგე ბუ ლიტექ სტისტი ლუ რა დაცარა ერ თგვა რო ვა ნი ა.მას
იშ ვი ა თადშევ ხვდე ბით,რად განიგისა გან გე ბომიზ ნე ბითიქ მნე ბა.

,,კაცსსა მარ ცხვი ნობოძ ზედტყუ ილ -უბ რა ლოდგა საკ რა ვადარაჰზოგ ვენ,არჰთა კი ლო ბენ,და
იძა ხი ანკი,ადა მი ა ნისღირ სე ბა,ადა მი ა ნო ბახელ შე უ ხე ბე ლი ა,სა თაყ ვა ნე ბე ლიაოდაგამ კითხ ა ვი
არა ვინარ ის:სადტყუ ილ -უბ რა ლოდადა მი ა ნისთავ ზელა ფისდას ხმადასადხელ შე უ ხე ბე ლო ბა
ადა მი ა ნისღირ სე ბი სა?“(ი ლი ა,იქ ვე).

სა ვარ ჯი შო 1.წა ი კითხ ეთ ტექ სტი და იმ სჯე ლეთ წი ნა და დე ბა თა გა დაბ მის სა ხე ებ ზე.
უმ ეც რო ბადაუვი ცო ბადი დიჭი რიადათუამ ას თანდაჰ ყვაუჭ კუ ო ბადაუნი ჭო ბა,ხომჭირ ზე

უფ როჭი რი ა!ჭკვი ა ნიუცო დი ნა რიყო ველ თვისთა ვისქერ ქში არაცარიც ის,იმა ზესჯა სადალა პა-
რაკსერი დე ბა.რა საცგო ნე ბამი სიუცო დინ რო ბითვე რასწვდე ბა,აქიგიმე ტიჩ რო ბასარაჰკად რუ-
ლობს,დუ მილსუფ რორჩე ობს,სხვასუს მენს,სმე ნილსთა ვი სისჭკუ ისდაგო ნე ბისთვალ წინგა ი-
ტა რებს,ას წონ -დას წო ნისდაამ ნა ი რადთა ვისსა კუ თარაზ რს,ცოდ ნასგა მო ნას კვავს,შე ით ვი სებს.
ამყო ფით,თუსხვაგზით,იგიჯერსა განსის წავ ლის,გა ით ვა ლის წი ნებსდამე რე,თუსა ჭი რო ე ბა
მო ითხ ოვს,და იწყ ებსსჯა სადასა უ ბარ სა.
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 ჭკვი ა ნიუცო დი ნა რითავ და ბა ლი ა,თა ვი სითა ვისხვა ზემე ტიარაჰგო ნი ა,არჰბა ქი ობს,არიკ-
ვე ხის,თვი თონზი ზილ -პი პი ლე ბითარირ თვე ბა,დასხვასმჩვარ შიარახ ვევს,მანთა ვი სიყად რი
და ად გი ლიიც ისდა სხვი საც, ერ თნა ი რადმო რი დე ბუ ლია ყო ყო ჩო ბას,ზვი ა დო ბას, ნა მეტ ნა ვად
მე ტი ჩა რო ბას,არ ამ კითხემო ამ ბე ო ბას.რაციც ის,იმ ასსჯერ დე ბა,მეტ ზეხელსარიწ ვდენს,მეტს
სიბ რძნესდაფი ლო სო ფო სო ბასარიჩე მებს,ტყუ ი ლუბ რა ლოდგა ბე რილფრა ზე ბითლა რისგა ტა-
ნასდამსმენ ლის თვისთვა ლისახ ვე ვასცდი ლობს(ი ლი ა).

............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................

 წი ნაქ რის ტი ან ული ხა ნის ქარ თუ ლი წარ წე რა ნეკ რე სი დან

აღმოსავლეთსაქართველოში,ყვარლისრაიონში,მდებარეობსნეკრესისნაქალაქარი.იგიგანლაგებულია
კავკასიისსამხრეთკალთაზემდიდარგეოგრაფიულზონაში.მისი,როგორცქალაქის,დაფუძნებაქართუ-
ლიწყაროებითუკავშირდებამეფეფარნაჯომსძვ.წ.აღ.მეორესაუკუნეში.ნაქალაქარისაზოგადოებისათვის
ცნობილიაადრექრისტიანულიარქიტექტორულიძეგლებით.მათშორისIVსაუკუნისეკლესიით.ნეკრესი
პოპულარულიგახდა აგიოგრაფიულილიტერატურის ადრეულიძეგლით აბიბოს ნეკრესელის, ნეკრესის
ეპისკოპოსის,ბრძოლაცეცხლთაყვანისმცემლობისწინააღმდეგ,ქრისტიანობისდასამკვიდრებლადდამისი
მოწამეობრივისიკვდილი.ისათცამეტასურელმამათაერთ-ერთიწარმომადგენელიიყო,რომლებიცსაქარ-
თველოშიVIსაუკუნეშიმოღვაწეობდნენ.

ნეკრესისნაქალაქარზეარქეოლოგიურსამუშაოებსაწარმოებსსაქართველოსსახელმწიფომუზეუმი1984
წლიდან.გათხრილიაIII,IVსაუკუნეებისცეცხლისტაძარი,ანტიკურიხანისქალაქისზღუდისნაწილი;IV,
VIსაუკუნეებისნაგებობისნაშთები(სასახლე,მარანი),VI საუკუნისეკლესიადასხვ.აღმოჩენათაშორის
მეტადმნიშვნელოვანია IV,VIსაუკუნეებითდათარიღებულიარქიტექტორულინაგებობისკედლებშიმე-
ორადი გამოყენებით ჩატანებული ქვისფილები ქართულიუძველესი წარწერებით,რომელთა ხნოვანება
განისაზღვრებაIVსაუკუნისნაგებობისქვეშარსებულიკულტურულიფენისკერამიკითახ.წ.აღ.I-IIIსაუკ-
უნეებით.პალეოგრაფიულინიშნებითაცისინიუძველესიწარწერებისრიგშიექცევიან.სულდამადასტურე-
ბელიშვიდიწარწერიდანI-IIIსაუკუნეებსმიეკუთვნება5წარწერა.

1999წ.დადასტურდაკიდევერთიწარწერიანიფილა.ისაღმოჩნდანაქალაქარისტერიტორიისცენტრში,
იმადგილისმახლობლად,სადაცითხრებაIVსაუკუნისმონუმენტურიეკლესია.ქვაეგდოზედაპირზე,სა-
ურმეგზაზე.გამოჩენილიაწყლისდინებისშედეგად,არათავისადგილას.

წარწერიანიქვასიგრძით41,5სმ-ია.მისისიგანე10-10,5სმ.-ია,სისქე-5,5სმ.თავიდაბოლომოტეხილი
აქვს.განსაკუთრებითდასანანიაზედანაწილისდაზიანება,რამდენადაცდაიკარგაწარწერისდასაწყისინა-
წილი. წარწერა შესრულებულია ამოკაწვრისწესით. ასოების სიმაღლემერყეობს1,8-2,5 სმ. შორისსიგანე
1,0-2,0სმ.შორის.

შემორჩენილიაორიდაზიანებულიდაექვსისრულისტრიქონი.
პირველისტრიქონი:შემორჩენილიაბოლოორიასოსქვედანაწილები.
მეორესტრიქონი:შემორჩენილიაპირველიორიასოსქვედაფრაგმენტებიდაბოლოორიასო(ან).
მესამესტრიქონი:(აზატ).ბოლოჩამოტეხილია.შეიძლებააღდგეს(ი).
მეოთხესტრიქონი(სიარის).
მე-5სტრიქონი(ნუმ).
მე-6სტრიქონი(ცავინ).
მე-7სტრიქონი(ხრევ).
მე-8სტრიქონი(ს).
წარწერა.ერთიმხრივ,აღნიშნავსდაკრძალულისვინაობასდა,მეორემხრივ,თხოვნაათუმოწოდება:ნუ-
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რავინშეეხებამას,ნურავინარევს(ნუმცავინხრევს).
წარწერაასომთავრულია.გამოყენებულიაქართულიანბანისთოთხმეტივენიშანი: ა(4), ე(1),ვ(2),ზ(1),

ი(2),მ(1),ნ(2),რ(2),ს(3),ტ(1),ვ(1),ო(1),ც(1),ს(1).
როგორცირკვევა,საქმეგვაქვსწარწერიანსაფლავისქვასთან,რომელიცსტელისსახითიქნებოდააღმარ-

თულისაფლავზე. წარწერისდაზიანებულნაწილში, სავარაუდოა, აღნიშნულიიქნებოდადაკრძალულის
სახელი.ნეკრესისსხვაწარწერებისაგანგანსხვავებითაღნიშნულწარწერასორისიახლეახასიათებს.ისხან-
მეტურიადა მასში გვხვდება ძველი ქართულიწყაროებისთვისუცნობი სოციალურიტერმინი აზატი. ეს
ტერმინივარაუდითქართულხანაშიუნდაიყოსშემოსული.აღნიშნავდა-თავისუფალს.მეზობელიქვეყნე-
ბის-ირანისადასომხეთის-მაგალითებითაზატებიმძიმედშეჭურვილიცხენოსანიმეომრებიიყვნენ.არის
ვარაუდი,რომმასთანარისდაკავშირებულიქართულისოციალურიტერმინიაზნაური-მაღალისოციალ-
ურიფენისწარმომადგენლისსახელი,რომელიცდადასტურებულიგვაქვსპირველივექართულლიტერა-
ტურულძეგლში„შუშანიკისწამება.“წარწერისმიხედვითაზატისინსტიტუტისარსებობასაქართველოში
შეიძლებაახ.წ.აღ.პირველისაუკუნიდანვივარაუდოთ.ადრეულქართულძეგლებშიისარგვხვდება.

აღნიშნულიწარწერანეკრესშიაღმოჩენილსხვარამდენიმეწარწერასთანერთადდღეისათვისცნობილ
ქართულწარწერებსშორისყველაზეუადრესიადაისახ.წ.აღ.I-II-IIIსაუკუნეებითშეიძლებადათარიღდეს.

ამწარწერიანისტელისგარდანეკრესისნაქალაქარზე,კერძოდ,ადგილ-„ნაგებებში“აღმოჩენილია5
სხვაწარწერიანიქვა,რომლებიცჩატანებულიყოფილაIVსაუკუნისსასახლისკედლებში,მეორადიგამოყე-
ნებით.წარწერებისდათარიღებაშიგვეხმარებაარქიტექტორულინაგებობებისქვეშარსებულიკულტურუ-
ლიფენისარქეოლოგიურიმასალა.

გარდაზემოთაღნიშნულისა,ნეკრესისწარწერებსაქვსყველაპალეოგრაფიულიგამორჩეულინიშანი,
რომლითაცთარიღდებაქართულიწარწერებისყველა,ადრეულადმიჩნეულიწარწერა(პალესტინა,ბოლნი-
სი,ურბნისი).ესნიშნებია:თავშეკრულობა,მარცხნივგაზიდულიხაზისდაქარაგმისარარსებობა,კუთხოვ-
ნება.ნეკრესისწარწერაზეარგვხვდებატექსტისდასაწყისისდადასასრულისსტანდარტული,დაკანონე-
ბულიფორმები:„ქრისტე,“„ვედრება,“„უფალო,“„ღმერთო,“„იყავნ,“„იყავნ,“„ამენ“დასხვ.რაცდამახასიათებ-
ელიაქრისტიანულიხანისწარწერებისათვის.

დასკვნები:
1. ზემოთგანხილული წარწერა, ნეკრესის სხვა ხუთწარწერასთან ერთადწინაქრისტიანულიშემოქ-

მედების ნაყოფია. არქეოლოგიურად ისინითარიღდება ახ.წ. აღ.I-III საუკუნეებით. ყველა განეკუთვნება
ცეცხლთაყვანისმცემელთასაფლავისქვებს.ამგვარდათარიღებასეთანხმებაწარწერაშიდადასტურებული
სოციალურიტერმინი„აზატი“დატექსტისხანმეტურიხასიათი.

2. წარწერიანიქვადაზიანებულია-მოტეხილიაქვსთავიცდაბოლოც.ასევეადაზიანებულისხვაწარ-
წერიანი ქვებიც,რაც შემთხვევითობას არ შეიძლება მივაწეროთ. ისინი განზრახ, წინასწარმოფიქრებული
ღონისძიებითჩანსდაზიანებული,რაცქრისტიანობისგავრცელებისას,ცეცხლთაყვანისმცემლებთანდაპი-
რისპირებისდროსარისგანხორციელებული.ამდროსე.ი.IVსაუკუნისდასაწყისშიმთელისისასტიკითდა-
ანგრიესდაგაძარცვესმაზდეანთატაძარი-მეტადშთამბეჭდავი,მუნუმენტურიარქიტექტურულიძეგლი,
როგორცჩანს.ესიყოსაერთოღონისძიებამაზდეანთაწინააღმდეგ,როდესაცგაუნადგურებიათმათიტაძარ-
სალოცავებიანგადაუკეთებიათქრისტიანულეკლესიებად;საფლავისქვებიდაუმტვრევიათდადაუყრით,
მოგვიანებითკიგამოუყენებიათროგორცსამშენებლომასალა.

3. ნეკრესისწარწერებისაღმოჩენისშემდეგ,დღესგავრცელებულიმოსაზრებისსაპირისპიროდ,ქარ-
თულიასომთავრულისგანვითარებაარშეიძლებადაუკავშირდესქრისტიანობისშემოსვლა-დამკვიდრებას.
იგიგაცილებითადრეამომხდარისხვასოციალურიგარემოსადარელიგიურიმრწამსისპირობებში.

4. ჩვენი ვარაუდით, ქართული ანბანის შემოღება და დამწერლობის განვითარება დაკავშირებული
შეიძლებაიყოსმაზდეანურირელიგიისტექსტების -ლოცვების, ჰიმნებისდასხვათასათარგმნელადდა
ქართველმაზდეანთასაკუთარეროვნულენაზეაღნიშნულიტექსტებითუზრუნველსაყოფად,რიტუალის
სრულყოფილიწარმართვისათვის.

5. საქართველოში ქრისტიანობის გავრცელების შემდეგ, მსგავსივე ღონისძიების განხორციელებას -
რელიგიურიწიგნებისქართულენაზეთარგმანისსაქმესეკლესიისმესვეურნიცადაქართველქრისტიანთა
მრევლიცმომზადებულიშეხვდნენ,რადგანაცმათუკვეჰქონდათეროვნულიანბანიცადამწიგნობრობაც.
ესიმდროს,როდესაცქართველთამეზობლებიამდროსიწყებენიმავესაქმიანობისათვისსაკუთარიანბანის
შექმნასქრისტიანულისაღმრთოჰიმნებისსათარგმნელად(სომხები,ალბანელები).
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6. ზემოთაღნიშნულისშემდეგ,ლეონტიმროველისცნობასფარნავაზმეფისმიერ(ძ.წ.აღ.IIIს.)მწიგ-
ნობრობის გავრცელების შესახებ „და ამან შექმნა მწიგნობრობა ქართული“) ნდობით უნდა მოვეკიდოთ.
ფარნავაზისდროსიწყებაცეცხლისკულტისგანსაკუთრებულიგავრცელება.მანვედააფუძნააჰურამაზდას
კულტიდათვითკიღმერთისრანგშიმოგვევლინა.„მწიგნობრობა“პირველრიგშიუნდაგავიგოთროგორც
„წიგნის,“რელიგიურიშინაარსის,სჯულისკანონთაკრებულისდოკუმენტურიგაფორმები.„ბიბლია“წიგ-
ნია,ისევე,როგორც„ყურანი“,„წიგნისხალხი“კი-გარკვეულისჯულისწიგნისმიმდევარი.„მწიგნობრობა“
პირველრიგში,უნდაგავიგოთ,როგორცსჯულისკანონისწიგნისშექმნა.მაშასადამემწიგნობრობისშემო-
ღებაშიპირველრიგშისაეკლესიოწიგნებისთარგმნაიგულისხმება,კონკრეტულშემთხვევაშიკი„ავესტას“
წიგნებისგადმოქართულება.

                                                                                            ლე ვან ჭი ლაშ ვი ლი
საქართველოსსახელმწიფომუზეუმის

დირექტორი,საქართველოსმეცნიერებათა
აკადემიისწევრ-კორესპონდენტი

*ყურადღებითწაიკითხეთმოცემულიტექსტი,ამოიწერეთარგუმენტები.
*არგუმენტებსმოუძებნეთკონტრარგუმენტები,თქვენიაზრით,რაშეიძლებაეწინააღმდეგებოდესმოცე-

მულმსჯელობას?
*ტექსტიდანამოიწერეთმთავარი,ამხსნელიდაშემაჯამებელიწინადადებები;დააკვირდით,წინადადე-

ბათაგადაბმისხერხებს.

2.  წა ი კითხ ეთ   ტექ სტი, შე ად გი ნეთ  მთა ვა რი და შე მა ჯა მე ბე ლი წი ნა და დე ბე ბი. 
....................................................................................................................................................................
როჩესტერისუნივერსიტეტის მკვლევართაჯგუფმაგამოავლინაწითელიფერისნეგატიური

ზეგავლენააკადემიურშედეგებზეტესტირებისადაგამოცდებისდროს.ფერადოვანიასოციაცი-
ებიიმდენადძლიერია,რომტესტირებულ პირთა შედეგებსწითელიფერისუმნიშვნელოდა
ხანმოკლეზემოქმედებაცკიაქვეითებსო,–ამტკიცებენმკვლევრები,,ექსპერიმენტულიფსიქო-
ლოგიისჟურნალში“გამოქვეყნებულსტატიაში.როცაადამიანითუნდაცმცირეხნითწითელი
ფერისციმციმსუყურებს,მასუმალშეცდომებსადაწარუმატებლობასთანაკავშირებს,ესკიტეს-
ტირებისასუარყოფითადმოქმედებსინტელექტუალურშესაძლებლობებზე.როგორცმკვლევრე-
ბიმიიჩნევენ,მსგავსასოციაციასსაფუძველისასკოლოპერიოდშიეყრება,რადგანაცმოსწავლეთა
შეცდომებიწითელიფერისკალმითსწორდება.

............................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

სა ვარ ჯი შო №3. წა ი კითხ ეთ  სა გა ზე თო სტა ტი ა, ამო ი წე რეთ შე სა ვა ლი, გან მა ვი თა რე ბე ლი და 
დას კვნი თი აბ ზა ცე ბი და შე აფ ას ეთ ის ინი შემ დე გი კრი ტე რი უმ ებ ის მი ხედ ვით.

1.შე სა ვა ლი აბ ზა ცი 
ა)თე მისაქ ტუ ალ ურ ობა: .............................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................
ბ)ავტორისპოზიცია-თეზისი:

............................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................
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გ)მკითხველსაღუძრავსინტერესს:

...........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................
2. გან მა ვი თა რე ბე ლი აბ ზა ცი
ა)განხილულიამთავარითემისმხოლოდერთიასპექტი:

...........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................
ბ)წამყვანიაზრიუკავშირდებასაკვანძოდებულებას:

...........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................
გ)თანმიმდევრული,ლოგიკურიადასხარტადიკითხება:

...........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................
3. დას კვნი თი აბ ზა ცი
ა)აქშეჯამებულიაწერითინაშრომისმთავარისათქმელი:

...........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................
ბ)მასშიარარისძირითადიტექსტისგანგანსხვავებული,ახალიინფორმაცია:

...........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................
გ)დასახულიაპრობლემისგადაჭრისგზები

............................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................
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ცოდ ნის შე სა მოწ მე ბე ლი კითხ ვე ბი:

1. რაარ ისაბ ზა ცი?
2. რაეწო დე ბააბ ზაც შიშე მა ვალწი ნა და დე ბებს?
3. რასგად მოს ცემსმთა ვა რიწი ნა და დე ბა?
4. რო გო რიუნ დაიყ ოსმთა ვა რიწი ნა და დე ბა?
5. რა შიეხ მა რე ბამკითხ ველსმთა ვა რიწი ნა და დე ბა?
6. რაფუნ ქციაეკ ის რე ბაამ ხსნელწი ნა და დე ბას?
7. რისსა შუ ა ლე ბითშე იძ ლე ბამთა ვა რიწი ნა და დე ბითგად მო ცე მუ ლიაზ რისდა ზუს ტე ბა,ახ სნა?
8. რა ზემი უ თი თებსშე მა ჯა მე ბე ლიწი ნა და დე ბა?
9. რო გორუნ დაგა მოვ კვე თოთმთა ვა რისათ ქმე ლი?
10. წი ნა და დე ბა თაგა დაბ მისრამ დენსა ხესიც ნობთ?
11. წი ნა და დე ბა თარო გორგა დაბ მასეწო დე ბაჯაჭ ვუ რი?
12. წი ნა და დე ბა თარო გორგა დაბ მასეწო დე ბაპა რა ლე ლუ რი?
13. და ა ხა სი ა თეთწი ნა და დე ბა თანა რე ვიგა დაბ მა;სად,რაფუნ ქცი ითგა მო ი ყე ნე ბაის?
14. რამ დენ გვა რიააბ ზა ციდა ნიშ ნუ ლე ბისმი ხედ ვით?
15. რაფუნ ქცი ასას რუ ლებსდა მო უ კი დე ბე ლიაბ ზა ცი?დამ ხმა რე?
16. რაფუნ ქციააკ ის რიაშე სა ვალაბ ზაცს?
17. რო გორუნ დაგან ვა ვი თა როთშე სა ვა ლიაბ ზა ცი?
18. რაფუნ ქცი ასას რუ ლებსტექ სტშიდას კვნი თიაბ ზა ცი?
19. შე იძ ლე ბათუარადას კვნითსაბ ზაც შიიყ ოსახა ლიინ ფორ მა ცი ა?
20. რაარ ისგად მო ცე მუ ლიდას კვნითსაბ ზაც ში?

და იხ სო მეთ: ზმნის წი ნის მარ თლწე რა
ან ვი თა რებს, ან ცვიფ რებს თუ  ავ ით არ ებს, აც ვიფ რებს?
 ზმნათაერთწყებაში,რომლებიცმომავალდროსაღ, გან, წარზმნისწინებისმეშვეობით იწ-

არმოებს, ამპრევერბებისთანხმოვნითინაწილიხშირადახლანდელიდროისფორმებში უმარ-
თებულოდარისწარმოდგენილი: ანვითარებს, ანსახიერებს, ანზოგადებს, ანცალკევებს, ანცვიფ-
რებს,ანთავისუფლებს,ღზრდის,აღფრთოვანებს,აღშფოთებს,ანრისხებს,ურდგენს,გაინვითარა,
გაანცალკევადაა.შ.

სწორია: ავ ით არ ებს, აზ ოგ ად ებს, აც ალ კე ვებს, ზრდის, აფ რთო ვა ნებს,  აშ ფო თებს, არ ის ხებს,  
უდ გენს, აც ვიფ რებს,  ას ახი ერ ებს,ათ ავ ის უფ ლებს და ა. შ. 

 
 გა ნა ახ ლებს და გააახლებს,  აღ იზ არ და და აიზ არ და
გა ნა სა ხი ერ ებს  და გა ას ახი ერ ებს, გა ნა თა ვი სუფ ლებს და გა ათ ავ ის უფ ლებს, აღ იმ აღ ლებს და აიმ-

აღ ლებს და მის თა ნა  ფორმებიმნიშვნელობითაცგანსხვავდებაერთმანეთისგან.

ავ ღნიშ ნავ, ავ ღწერ //აღ ვნიშ ნავ,  აღ ვწერ? 
სუბიექტური1-ლიპირისნიშანიზმნაშიზმნიწინისშემდეგიწერება:ზმნის წი ნი+ ვ + ზმნის ფუ-

ძე, ამიტომშეცდომაა:ავღნიშნავ,ავღწერ,ავღნუსხავ...
სწორია:აღ ვწე რე, აღ ვნიშ ნე... გა მო ნაკ ლი სია: ვა ღი არ ებ, ავ ღორ ძინ დი...

სა ვარ ჯი შო №1. ნა ხეთ თუ არ ის შეც დო მე ბი და გა ას წო რეთ:
1. ყველაფერსვღნიშნავდავღრიცხავ,არაფერიგამომრჩება;
2. მაშ,ასე:ცუცქიამანთავისუფლებს;
3. კარგსდაცუდსვერანსხვავებსერთმანეთისგან,მტერსდამოყვარესვერამცალკევებსდაერ-

თისდანაშაულსყველაზეანზოგადებს;
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4. ქუჩაშიკვლავგანვაახლეთტელევიზორისმყიდველისადადაქირავებულიმუშისროლი;
5. მეამისშესახებსაგანგებოდავღნიშნე,მაგრამყურადღებაარმოუქცევია;
6. ლუარსაბმაარიცოდა,რომამგვარიქცევითღმერთსანრისხებდა;
7. ესსახეობაყველასანცვიფრებსდააღფრთოვანებს;
8. მთავარროლსამფილმშიკახიკავსაძეანსახიერებდა;
9. ესტაძარიდღესაცანცვიფრებსმნახველთ;
10. რექტორიდამსწრესაზოგადოებასუნივერსიტეტისსაპატიოსტუმრებსურდგენს.
და იხ სო მეთ: ზმნი ზე დის მარ თლწე რა

ზმნიზედა დაერთვის ზმნას (ან ნაზმნარ სახელს) და გვიჩვენებს მოქმედების ად გილს, დროს, ვი თა-
რე ბას, მი ზეზს, მი ზანს და ა.შ.

ვი თა რე ბი თიბრუნ ვის 
გაქვავებული ფორ მები:

უცბად,კარგად,ცუდად,მარდად,პირველად,გაისად,აზიზად,ამაოდ,უსა-
თუოდ,უთუოდ,სათითაოდ,ხელმეორედ,მთლად,ძველად,ერთბაშად,
წყნარად,მწარედ,ფართოდ,ვიწროდ,ყრუდ,ცერად,ნაკლებად,ყოვლად,
მშვენივრად,ლამაზად,სასახელოდდამისთ.
შეც დო მა ა:უცბათ,კარგათ,ცუდათ,მარდათ,პირველათ,გაისათ,აზიზათ,
ამაოთ...გა მო ნაკ ლი სია: უნ ებ ლი ეთ.

მოქ მე დე ბი თი ბრუნ ვის 
გაქვავებული ფორ მები:

ალბათ,ზევით,ქვევით,შიგნით,გარეთ,წინათ...
შეც დო მა ა:  ზევიდ,ქვევიდ,შიგნიდ,გარედ,წინად...

შერ წყმუ ლი (კომ პო ზი
ტუ რი) ზმნი ზე დე ბი:

იწერება ერთად (უ დე ფი სოდ): ცალ მხრივ, ყო ველ მხრივ, ყო ველ ნა ი რად, 
მე ტის მე ტად, დიდ ხანს, ერ თხმად, ათ ას ფრად, ამ რი გად, ერ თბა შად, ერ-
თსუ ლოვ ნად, დრო გა მოშ ვე ბით და მისთ.

ფ უ  ძ ე  გ ა  ო რ  კ ე  ც ე  ბ უ  ლ ი 
ზმნი ზე დე ბი:

დეფისით იწერება ნელ -ნე ლა, ჩქარ -ჩქა რა, ნე ბა- ნე ბა, ქუ ჩა- ქუ ჩა, ტყე- ტყე, 
ხევ -ხევ, უკ ან -უ კან, ნა ჭერ -ნა ჭერ, ნა კუწ -ნა კუწ, სო ფელ -სო ფელ...

პარალელურ ფორმათაგან პირველი სალიტერატურო ნორმაა, მეორე კი _ დიალექტური: აგ რემ ც||ა-
სემც, ამა ღამ ||ა მე ღამ, არ ას გზით ||ა რაგ ზით, არ ას დროს ||ა რად როს, არ სა ი დან ||არ სი დან, აქა -იქ ||ი ქა -აქ, 
აქე დან ||ა ქი დან, აქ ეთ ||ა ქით, აქე თო ბას ||ა ქი თო ბას, აღა რა სო დეს ||ა ღა რა ო დეს, ახ ლა ვე| |ეხ ლა ვე, ახ ლან-
დე ლი| |ეხ ლან დე ლი, იქი დან ||ი ქე დან, იქ ით ||ი ქეთ, სა დამ დე| |სა დამ დინ, სა დაც ||სა ცა, სადღ აც ||სა ღა ცა, 
სა ი დან ||სა ი დამ, სა ნამ ||მი ნამ, სა ნამ დე| |მი ნამ დე, ხან და ხან ||ხან დის ხან.
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თე მა VII. ესე; ეს ეს სტრუქ ტუ რა, მო დე ლე ბი და სა ხე ე ბი

7.1. ეს ეს რა ო ბა  

ესეს,როგორცლიტერატურულიჟანრის,ჩამოყალიბებაფრანგიმოაზროვნის–მიშელდემონ-
ტენის(1533-1592)სახელსუკავშირდება.მანთავისწიგნს,,lesessais“(,,ცდები“)დაარქვა.მონტე-
ნისშემდგომსხვადასხვამოაზროვნისადამწერლისხელშიესლიტერატურულიჟანრიროგორც
სტილისტიკურად,ისეშინაარსობრივადშეიცვალა,მაგრამაზროვნებისმანერისსუბიექტურობა
დათავისუფლებაუცვლელიდარჩა.

წერისპროცესშიამათუიმსაკითხთანდაკავშირებითშეგვიძლიავიმსჯელოთჩვენიასოცია-
ციების,გრძნობების,პირადიდაკვირვებებისდაშთაბეჭდილებებისშესახებ.მნიშვნელოვანიაარა
დაწვრილებითიაღწერადაგანხილვაკონკრეტულიდეტალებისა,არამედსაკითხისანპრობლე-
მისფართოკონტექსტშიგააზრება.

ესესენამკითხველისათვისგასაგებიდაადვილადაღსაქმელიუნდაიყოს.სასურველია,მოვე-
რიდოთსპეციფიკურიდასპეციალურიტერმინოლოგიისჭარბადგამოყენებას.წერისპროცესში
უნდაგამოიკვეთოსძირითადიპრობლემადა მასთანდაკავშირებულიმოსაზრებები.საკუთარი
თვალსაზრისიუნდაშევაფასოთსხვადასხვაპოზიციიდან,შევეცადოთმოკლედდალაკონიურად
ჩამოვაყალიბოთძირითადისათქმელი.

როგორცშინაარსობრივი,ისესტრუქტურულითვალსაზრისითესეთავისუფალლიტერატუ-
რულჟანრსმიეკუთვნება.

ში ნა არ სობ რი ვი თვალ საზ რი სით შეიძლებაგამოიყოსესესრამდენიმეტიპი:
ლი ტე რა ტუ რულ-პუბ ლი ცის ტუ რი; კრი ტი კუ ლი; ფი ლო სო ფი უ რი; ის ტო რი უ ლი; სა მეც ნი ე რო; 

ბი ოგ რა ფი უ ლი; ფსი ქო ლო გი უ რი; სო ცი ო ლო გი უ რი და ა. შ. 

7.2.  ეს ეს სტრუქ ტუ რა 

დღესესემ,როგორცლიტერატურულ-პუბლიცისტურმატექსტმა,თავდაპირველიმნიშვნელო-
ბაშეიცვალა.ესეარისარცთუისედიდიმოცულობისთხზულება,რომელსაცაქვსგანსაზღვრუ-
ლიფორმადასტრუქტურა.ნებისმიერიტიპისესეშედგებასამიძირითადინაწილისაგან.

I. შე სა ვა ლი ნა წი ლი
იმისათვის,რომესესშესავალიეფექტურიიყოს,სასურველიაგავითვალისწინოთ:
1.მკაფიოდგამოვკვეთოთმიზანი,ანუთავიდანვეგავაცნოთმკითხველს,თურასაკითხისშე-

სახებგვსურსსაუბარი.ტექსტიდავიწყოთშესავლით;
2.დავსვათისეთიშეკითხვა,რომლისშესახებაცშეიძლებავისაუბროთესეში;
3.შესავალიდავიწყოთმკითხველისათვისნაცნობი,ადვილადაღსაქმელისიტუაციისაღწე-

რით,რათადავაინტერესოთმკითხველი.
4.მოვერიდოთშაბლონურდაპათეტიკურწინადადებებს,რომლებიცდაბალენობრივკულ-

ტურაზემიანიშნებსდამკითხველშიუარყოფითემოციასიწვევს.
II.ძი რი თა დი ნა წი ლი
ძირითადნაწილშიგადმოცემულიაავტორისმთავარისათქმელი,განმარტებულიდადასაბუ-

თებულია შესავალში მოცემულიმთავარიდებულებები,ლოგიკურადაა განვითარებულიმსჯე-
ლობა,მოყვანილიაარგუმენტები,ჩანსავტორისშეფასებითიდამოკიდებულება.

III. დას კვნა
დასკვნაერთგვარიშეჯამებააესეშიგადმოცემულიმოსაზრებებისა,რომლებიცმკითხველსკი-

დევერთხელხაზგასმითუკონკრეტებსავტორისმიზანს,წარმოაჩენსთემისაქტუალობასდაპერ-
სპექტიულობას.
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7.3. ეს ეს მო დე ლე ბი 

არსებობსესესორიძირითადიმო დე ლი: 1. მი ზეზ -შე დე გობ რი ვი და  2. შე და რე ბა-შე პი რის პი-
რე ბი თი.  

მი ზეზ -შე დე გობ რი ვიესეაღწერსმოვლენისგამომწვევმიზეზებსდამოსალოდნელშედეგებს.
შედეგიგამომდინარეობსმიზეზისგანდაორივეერთმანეთსლოგიკურადუკავშირდება.აქგამო-
იყენებაწინადადებათაჯაჭვურიგადაბმისხერხი.უმიზეზოდარარსებობსშედეგიდაპირიქით.
მიზეზ-შედეგობრიობისდაცვააუცილებელიალოგიკურიმსჯელობისასაგებად.სტუდენტსუჩ-
ნდებაუამრავიკითხვა(რატომხდებაასე?რამგანაპირობაეს?რაარისმოსალოდნელი?რაშედე-
გებამდემიგვიყვანსცალკეულიმიზეზი?დაა.შ.),რომელთაცესესწერისასაუცილებლადუნდა
გაეცესპასუხი.

მრავალმამიზეზმაშეიძლებაგამოიწვიოსერთიშედეგიდაერთმამიზეზმა–რამდენიმეშე-
დეგი.საგნებისადამოვლენებისმეცნიერულმაშესწავლამუნდაგამოავლინოსამათუიმფაქტის
გამომწვევიმიზეზებიდამოსალოდნელიშედეგები.

მაგალითად,რა შე იძ ლე ბა მოჰ ყვეს გა რე მოს და ბინ ძუ რე ბას?
შედეგი1.ეკოლოგიურიპრობლემებისგაჩენა;
შედეგი2.ჯანმრთელობისმდგომარეობისგაუარესება;
შედეგი3.სიცოცხლისსაშუალოხანგრძლივობისკლება;
შედეგი4.კაცობრიობისგადაშენება.

სა ვარ ჯი შო  № 1. და წე რეთ მი ზეზ-შე დე გობ რი ვი ესე შემ დე გი მო ნა ცე მის მი ხედ ვით:
მი ზე ზი: მე ცა დი ნე ო ბე ბის სის ტე მა ტი უ რი გაც დე ნა

შე დე გი 1. 
...........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................
 შე დე გი 2.
...........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

შე დე გი 3.
...........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................
1. დღეს დღე ობ ით სა ქარ თვე ლო ში თით ქმის ყვე ლა ოჯ ახი სხვა დას ხვა მი ზე ზის გა მო სარ გებ-

ლობს იპ ოთ ეკ ური სეს ხე ბით. იმ სჯე ლეთ შე დე გებ ზე

შედეგი:1.

...........................................................................................................................................................................
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.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................
შედეგი:2.

...........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

შედეგი:3.

...........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

2. მშობ ლე ბის ნა წი ლი უარს ამ ბობს ან თავს არ იდ ებს აც რებს. იმ სჯე ლეთ რა არ ის ამ ის მი ზე ზი
მიზეზი:

...........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

შედეგი:

...........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

მიზეზი:

...........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

შედეგი:

...........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

3. ად ამი ან ებს უჭ ირთ სა ჯა რო გა მოს ვლე ბი და ცდი ლო ბენ თა ვი აარ იდ ონ მას. იმ სჯე ლეთ ამ 
ფაქ ტის მი ზეზ შე დე გობ რი ობ აზე

მიზეზი:

...........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

შედეგი:

...........................................................................................................................................................................
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.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................
მიზეზი:

...........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

შედეგი:

...........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

მიზეზი:

...........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

შედეგი:

...........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

სა ვარ ჯი შო №.თქვენ მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი მი ზე ზე ბი თა და შე დე გე ბით ააგ ეთ არ გუ მენ ტი რე ბუ-
ლი ესე.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

შე და რე ბა-შე პი რის პი რე ბი თი ესე სახელწოდებიდანგამომდინარე, გულისხმობსორისაგნის
ანფაქტისათუმოვლენისშედარებას,საერთოდაგანმასხვავებელინიშნებისგამოკვეთას.ჩვეუ-
ლებრივ,შესადარებლადვიღებთერთირიგისსაგნებსდამოვლენებს:მაგალითად:ორპერსონაჟს,
ერთთემაზედაწერილორსხვადასხვანაშრომს, ესეს,ლექსს, მოთხრობას, ნოველას,ორპოლი-
ტიკურშეხედულებას,ორმასწავლებელსდაა.შ.შესადარებელიობიექტებიერთზოგადკლასს
უნდაგანეკუთვნებოდეს,რომარსებობდესშედარებისსაფუძველი.არშეიძლებაშევადაროთმას-
წავლებლისადამოსწავლის,ექიმისადავაჭრისინტელექტუალურიშესაძლებლობანიდაგამო-
ვიტანოთლოგიკურიდასკვნა.ერთმანეთსრომშევადაროთკერძოდასახელმწიფოსტრუქტურა,
ჯერუნდაგამოიკვეთოსმსგავსება,შემდეგკი– განსხვავება.

ნი მუ ში: სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რა –საშტატოერთეულები,მდგრადი,მაგრამარცთუდიდი
ხელფასი,განსაზღვრულისამუშაოსაათები,შვებულება,დეკრეტულიშვებულება,მივლინებადა
ა.შ.
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კერ ძო  სტრუქ ტუ რა – შეზღუდულისამუშაოადგილები,მაღალიხელფასი,განუსაზღვრელი
სამუშაოდროდაა.შ.

შე და რე ბი თი ეს ეს ნი მუ ში

SoTa zoiZe
miSeli, tato da ori geniosis erTi bediswera

Гений умирают вовремя!
A. H. Скрябин

მიხეილ ლერმონტოვი და ნიკოლოზ ბარათაშვილი თანამედროვენი იყვნენ, ორივე _ გენიოსი, ორივე
_რომანტიკოსი. მოფერებითა თუ სიყვარულით ლერმონტოვს მიშელს ეძახდნენ, ხოლო ბარათაშვილს
_ტატოს. მიშელი 1814  წელს დაიბადა, ხოლო ტატო _1817  წელს. მიშელი ტატოზე სამი წლით უფრო-
სი იყო და სამი-ოთხი წლით ადრე გარდაიცვალა. მიშელი დაიბადა ქალაქ მოსკოვში, თავისი ქვეყნის, 
ანუ რუსეთის დედაქალაქში. ტატო დაიბადა ქალაქ თბილისში, თავისი ქვეყნის, ანუ საქართველოს 
დედაქალაქში.

ჩემი მიზანი როდია ორი დიდი პოეტის ბიოგრაფიული მომენტების გახსენება. ამ პარალელებით 

მინდა მკითხველს ვიზუალურად ვაჩვენო მათი ერთნაირი ბედისწერა.
ლერმონტოვი დაიღუპა თავისი სამშობლოდან შორს, მისთვის უცხო მხარეში, ქალაქ პიატიგორსკში. 

ბარათაშვილიც თავისი სამშობლოდან შორს, მისთვის უცხო მიწაზე, ქალაქ განჯაში გარდაიცვალა.
ლერმონტოვიცა და ბარათაშვილიც 27  წლისანი იყვნენ.
ლერმონტოვმაც და ბარათაშვილმაც იწინასწარმეტყველეს საკუთარი აპოკალიფსური აღსასრული. 

ერთიც და მეორეც გრძნობდა და წინასწარმეტყველებდა ტრაგიკულ ბედისწერას. ორივენი ბაირონივით 

თავად დაეძებდნენ სიკვდილს. ლერმონტოვს კავკასიის ბრძოლებში ყველაზე უფრო სახიფათო ბატა-
ლიებისაკენ მიუწევდა გული, ხოლო ბარათაშვილს –განჯის შემოგარენში ტყის ყაჩაღებთან ბრძოლა 
არგუნა ბედმა.

მიშელს თავის ადრინდელ ყმაწვილობისჟამინდელ რვეულში ანდერძივით ჩაუწერია: ,,...Положите
каменьи–пускайнанемничегонебудетнаписано,еслиодногоименимоегонедовольнобудетдоставить
емубессмертие».

წინასწარმეტყველური ტრაგიზმი თვალსაჩინოა ბარათაშვილის ლექსებსა და პირად წერილებში. ,ნუ 
დავიმარხო ჩემსა მამულში, ჩემთა წინაპართ საფლავებს შორის/ ნუ დამიტიროს სატრფომ გულისა, ნუ-
ღა დამეცეს ცრემლი მწუხარის/ შავი ყორანი გამითხრის საფლავს მდელოთა შორის ტიალის მინდვრის/ 
და ქარიშხალი ძვალთა შთენილთა ზარით, ღრიალით მიწას დამაყრისო. სულ მალე, რამდენიმე თვეში 
აუხდა ეს სულისშემძვრელი წინასწარმეტყველება.

ბარათაშვილი 1845 წლის აგვისტოში, ელისავეტოპოლში (ი გი ვე მურუთი), ქალაქ განჯიდან 14  კი-
ლომეტრის დაშორებით, რუსული ეკლესიის გალავანში მიიბარა მისთვის უცხო მიწამ. ლერმონტოვმაც 
ნათესავებისაგან შორს, პიატიგორსკში (მა შუ კის მთასთან) ძველ სასაფლაოზე ჰპოვა სამარე 1841 წელს. 
ერთიცა და მეორეც უცოლშვილოდ გადაეგო წუთისოფლიდან.

ლერმონტოვი დაახლოებით ერთი წლის შემდეგ გადაასვენეს პიატიგორსკიდან თავის მშობლიურ 
მხარეში და დაკრძალეს საგვარეულო სასაფლაოზე, პენზის გუბერნიის სოფელ ტარხანში. ნიკოლოზ ბა-
რათაშვილი კი 47  წლის შემდეგ დაუბრუნდა განჯიდან მშობლიურ მიწას. ჯერ თბილისში, დიდუბის 
პანთეონში, მოგვიანებით მთაწმინდის გამოჩენილ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში ჰპო-
ვა სამარე. ორივე პოეტის პირველი საფლავი დაკარგულად ითვლება. პიატიგორსკის ძველ სასაფლაოზე 
დგას ლერმონტოვის ობელისკი, მაგრამ არა იმ ადგილას, სადაც მისი საფლავი იყო.

არც ლერმონტოვის და არც ბარათაშვილის ფოტოსურათი შემოგვინახა ბედისწერამ. ლერმონტო-
ვის სახე ფერწერულ ტილოებში გაცოცხლდა, როდესაც პეტერბურგში საიუნკრო სკოლა დაასრულა 
და ოფიცრის მუნდირი პირველად მოირგო, მისმა ბებიამ, ელიზავეტა არსენიევამ, მხატვარ ბუტკინს 
შვილიშვილის პორტრეტი შეუკვეთა. ამ შეკვეთამ ბუტკინი უკვდავებაში შეიყვანა. შემდგომ პოეტის 
პორტრეტები შექმნეს ზაბოლოდსკიმ, კლიუნდერმა, გორბუნოვმა და ბევრმა სხვამ. ეს ის დროა, როცა 
ახლად იდგამდა ფეხს ფოტოგრაფია. ლერმონტოვმა ვერ მოასწრო სურათის გადაღება. ბარათაშვილის 
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სახე აღბეჭდა დაგეროტიპმა. სამწუხაროდ, ისიც განადგურდა. XIX საუკუნის 70ი ან წლებში პოეტის 
დამ, ნინომ, სტუმრად მისულ ილია ჭავჭავაძეს აჩვენა ტატოს ზემოთ ხსენებული სურათი. ილიამ იგი 
იმ დროისათვის თბილისში ცნობილ ფოტოგრაფ დუბელირს გასამრავლებლად მიუტანა. საუბედუროდ, 
იმ ღამით დუბელირის ფოტოატელიე ხანძარმა შთანთქა. ესეც გენიოსის ბედისწერა! 

საბედნიეროდ, ბარათაშვილის სახე შემოგვინახა პოეტის სიყრმის მეგობრის, არაპროფესიონალი, 
უფრო სწორედ, დილეტანტი მხატვრის მიხეილ თუმანიშვილის ფანქრით შესრულებულმა ესკიზებმა. 
თანამედროვენი აღიარებდნენ, რომ ტატოს გაჭრილი ვაშლივით ჰგვანებია მისი და სოფიო. დიმიტრი 
ყიფიანის მეუღლე ნინოიგონებს: ,,Вотуговоритекн.Софиюснятсьявфотографии,приделитеейусикии
надентеейсюртукибудетуваспортретпоэта.“ თუმანიშვილის ესკიზებსა და თანამედროვეთა მოგო-
ნებებზე დაყრდნობით, გამოჩენილმა ლადო გუდიაშვილმა 50ი ან წლებში შექმნა ტატოს პორტრეტი, 
რომელიც დაამტკიცა სპეციალურმა სახელმწიფო კომისიამ. 1979 წელს ბარათაშვილის შესახებ ჩემთან 
საუბრისას ლადო გუდიაშვილმა ხაზი გაუსვა ლერმონტოვისა და ბარათაშვილის პორტრეტულ მსგავ-
სებას, რაც მეტად საგულისხმოა. 

ნიკოლოზ ბარათაშვილს თავისი ლექსები დაბეჭდილი არ უნახავს. ვერც აღიარებას მოესწრო. ლერ-
მონტოვმა გარდაცვალებამდე 4  წლით ადრე, 1837  წელს, დაიწყო ლექსების გამოქვეყნება და აღიარებაც 
თვალსაჩინო იყო. ორივე პოეტის შემოქმედებითი ცხოვრების ხანგრძლივობა 1213 წელია. ლერმონტოვს 
თანამედროვეებმა რუსი გოეთე, ხოლო ბარათაშვილს_ქართველი ლერმონტოვი უწოდეს.

ბარათაშვილი ოცნებობდა სამხედრო კარიერაზე, მაგრამ კოჭლობის გამო (ბავ შვო ბა ში ფეხი მოიტე-
ხა), სამხედრო სასწავლებელში არ მიიღეს. ,,ჩე მი სურვილი იყო ჯარისკაცობა, იგი მზრდიდა მე აქომამ-
დენ და ახლაც ხანდახან კიდევ შთამომეპარება ხოლმე გულშიო,_წერდა 1837  წელს გრ. ორბელიანს. 
ლერმონტოვიც ოცნებობდა სამხედრო კარიერაზე. ამ მიზნით მიატოვა მოსკოვის უნივერსიტეტი და 
პეტერბურგის სამხედრო სკოლა დაასრულა. შემდგომ იგი ჰუსართა პოლკის ოფიცერი გახდა.

ბარათაშვილი 1845 წლის ივნისში გააწესეს განჯაში, სადაც მალე გარდაიცვალა. ლერმონტოვი 1840 
წელს გადმოასახლეს ჩრდილოეთ კავკასიაში, სადაც მალე დაიღუპა. 

ლერმონტოვი და ბარათაშვილი ერთდროულად გამოდიან სამოღვაწეო ასპარეზზე. ეს ის დროა, 
როცა პეტერბურგში სასტიკად გაუსწორდნენ დეკაბრისტულ მოძრაობას, ხოლო საქართველოში დარბე-
ულია ცნობილი 1832 წლის თავადაზნაურთა შეთქმულება. ისტორიის ამ მონაკვეთს ,,უდ რო ო ბის ხანა“ 
უწოდეს. იგი არანაკლებ მძიმე იყო ბარათაშვილისა და ქართველი ინტელიგენციისათვის.

პეტერბურგში ხუთი დეკაბრისტი ჩამოახრჩვეს, ხოლო თბილისში 1834  წლის 10 თებერვლის განჩი-
ნებით, შეთქმულების 10 მონაწილეს სიკვდილი მიუსაჯეს _ ე.წ. четвертование_ ჯერ ხელ-ფეხისა და 
შემდეგ თავის მოკვეთა. მალე ეს განაჩენი გადასახლებით შეცვალეს. შეთქმულების ერთ-ერთი სულის-
ჩამდგმელი, ნიკოლოზ ბარათაშვილის მასწავლებელი და მეგობარი სოლომონ დოდაშვილი ვიატკაში 
გადაასახლეს, რომელიც იქვე გარდაიცვალა; სოლომონ რაზმაძე _პენზაში, დიმიტრი ყიფიანი _ ვო-
ლოგდაში (მე ო რედ 1886 წელს, სტავროპოლში გადაასახლეს,სადაცმეფისაგენტებმა1887წლის24ოქტომ-
ბერსღამითმძინარემოკლეს,ხოლოვახტანგორბელიანი_კალუგაში.ტატოსთანამედროვერომანტიკოსი
პოეტებივარაუდობენ,რომშეთქმულებისსამმონაწილეს_ალექსანდრეჭავჭავაძეს,გრიგოლორბელიანსა
დასოლომონდოდაშვილს1829წელსთბილისშიყოფნისასგასცნობიაპუშკინი.

1837  წელს ლერმონტოვი საქართველოში გადმოასახლეს. ამ დროს გამოქვეყნებული აქვს ,,პო ე ტის 
სიკვდილი“ და სხვა ლექსები. ნათელია, რომ ქართველი რომანტიკოსები უკვე იცნობდნენ მათ. ნიჟეგო-
როდის დრაგუნთა პოლკი, რომელშიც ლერმონტოვი მსახურობდა, კახეთში იდგა. წყაროებით დასტურ-
დება მისი მონაწილეობა თბილისში გამართულ სამხედრო აღლუმში, რომელიც ნიკოლოზ პირველის 
საქართველოში სტუმრობას მიეძღვნა. ქართველმა თავადაზნაურობამ იმპერატორს ზღაპრული ბალი გა-
უმართა, რომელშიც ლერმონტოვიც მონაწილეობდა დრაგუნთა პოლკის ოფიცრებთან ერთად. აქ იყვნენ 
ქართველი პოეტები: ალ. ჭავჭავაძე, გრ. ორბელიანი და ნ. ბარათაშვილი. პავლე ინგოროყვას ცნობით, 
იმპერატორს ბარათაშვილისათვის ხელი ჩამოურთმევია. ალ. ჭავჭავაძე ადრევე იცნობდა ლერმონტოვს, 
მაგრამ ძნელი სათქმელია, ამ ვითარებაში გაეცნენ თუ არა მას ორბელიანი და ბარათაშვილი. 

ლერმონტოვისა და ბარათაშვილის ბიოგრაფიაში ფიგურირებს კიდევ ერთი პიროვნება, ტატოს თა-
ნაკლასელი და მეგობარი, შემდგომში რუსეთის არმიის გენერალ-ლეიტენანტი (1869 წლიდან), კონსტან-
ტინე მამაცაშვილი. იგი მონაწილეობდა ჩრდილო კავკასიის ომებში. სწორედ აქ დაუმეგობრდა მიხეილ 

ლერმონტოვს. ისტორიკოსთა ცნობით, მათ ერთად გადაუხდიათ მძიმე ბრძოლები და ძალიან კარგი 
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ურთიერთობა ჰქონიათ. უთუოდ საინტერესოა რუსულ ენაზე დაწერილი მამაცაშვილის ,,მე მუ ა რე ბი“ , 
რომლებიც პეტერბურგის პუშკინის სახლის არქივშია დაცული. დღესავით ნათელია, რომ მამაცაშვილი 
ლერმონტოვს მოუთხრობდა თავისი სიყრმის მეგობარი ქართველი პოეტის შესახებ.

ლერმონტოვი წუხდა: ,,Господа!когда-торусскиебудутрусскими.“ანალოგიური იყო ბარათაშვილის 
ფიქრი და სიზმრები ქართველებსა და საქართველოზე.

ორი გენიოსის რომანტიკული გზავნილი მკითხველისადმი დაუსაბამო ფიქრისა და განსჯის გენერა-
ტორი გახდა. აქ ლერმონტოვი ბარათაშვილზე მეტია და პირიქით, ბარათაშვილი მეტია ლერმონტოვზე. 
ლერმონტოვის რომანტიზმი სოციალური ბუნებისაა, ბარათაშვილთან კი სოციალურთან ერთად ეროვ-
ნული მოტივი წინაურდება. მეფის რუსეთის რეჟიმი ერთნაირად მძიმე იყო როგორც რუსი ხალხისათ-
ვის, ასევე ეროვნული უმცირესობებისათვის. ლერმონტოვისა და ბარათაშვილისათვის ერთნაირად ახ-
ლობელია გაჭირვებაში ჩავარდნილი ადამიანის ბედი, მიუხედავად მათიეროვნული წარმომავლობისა.

გოგოლმა ლერმონტოვის ნაწერებს კეთილსურნელოვანი (Благоуханной), ხოლო ილია ჭავჭავაძემ ბა-
რათაშვილს დიდბუნებოვანი უწოდა.

სა ვარ ჯი შო 1. შე ა და რეთ ერ თმა ნეთს: ა) ო რი თა ნა კურ სე ლი.
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 ბ) ორი პერ სო ნა ჟი: ოთა რა ანთ ქვრი ვი და თავ საფ რი ა ნი დე და კა ცი;
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გ) ფილმ ,,გა რი გე ბის“ ძვე ლი და ახა ლი გა და ღე ბა ნი. მსგავ სე ბა-გან სხვა ვე ბა ნი ას ახ ეთ ვე ნის დი-
აგ რა მა ზე

და ვა ლე ბა.წა ი კითხ ეთ ერ თი ლექ სის   გა აზ რე ბის  ორი  ნი მუ ში  და და წე რეთ  შე და რე ბა- და პი-
რის პი რე ბი თი ესე.

1.გალაკტიონისშედევრი ,,მზეო თი ბათ ვი სა“პოეზიისმოყვარულთაუმრავლესობამზეპი-
რადიცის,მაგრამცოტაოდენსთუშეუძლიაგაიხსენოს,რომთიბათვეივნისიადათითქმისარა-
ვინინტერესდებაიმით,რაიგულისხმებაივნისისმზეში.ნუთუმართლაცთვეებიიგულისხმება
თიბათვესადამკათათვეში?რითსჯობიაივნისისმზე,ვთქვათ,მაისისმზეს?დარატომევედრება
მაინცდამაინცივნისისმზესმფარველობას?ჭეშმარიტებაკისულსხვაა:აქარცთვეებიიგულის-
ხმებადაარცასტრალურიმნათობი:თი ბათ ვის მზე გან კითხ ვის დღე ა, მზე კი _ მაცხ ო ვა რი.თი-
ბათვემკათათვისძველქართულისახელწოდებაცაა:ვრცელიშინაარსითმასშიიგულისხმებაყანის
მკაც.ბიბლიაშივკითხულობთ:,,ბოროტებისთესლისმარცვალიადამისგულშიადასაბამიდანჩა-
თესილიდარაოდენუკეთურებაწარმოშვადღემდედაკიდევწარმოშობს,ვიდრემკისჟამიმოაღ-
წევდეს“(მესამეეზრა:4,29).

,,მოვიდამკისჟამიდამოიწიასამკალიქვეყნად“(გამოცხადება:14,5).მაცხოვარიასეგანუმარ-
ტავსმოციქულებსღვარძლისადათესლისალეგორიას:,,კეთილითესლისმთესავიძეაკაცისა.ყა-
ნაარისქვეყანა;,,კეთილითესლისასუფევლისძეარს,ხოლოღვარძლი_უკეთურისა.ღვარძლის
მთესავიეშმაკია,მკა_ქვეყნისდასასრულიდამომკალნი_ანგელოზები(მათე:13,37-39).

ამგვარად,განკითხვისდღეზემკაითქმებადაარათიბვა,იმიტომრომთიბვისასიჭრება,იცე-
ლებაბალახი,მკისასკიარჩევენ,აცალკევებენ,ახარისხებენ,რომხორბალსარშეერიოსღვარძლი,
სარეველა,საკვებადუვარგისიმცენარე.თიბვისასვჭრითიმას,რაზეცშრომაარდაგვიხარჯავს,
არდაგვითესავს,მკისასკიმზრუნველობითვაგროვებთ,ვიღებთმას,რაზედაცშრომაგავწიეთ,
ოფლი,ჭირივნახეთ.ასერომ,პირველადმკადამკათათვე,რომლისსინონიმადპოეტითიბათვეს
იყენებს,გულისხმობსარაწელიწადისდროს,ე.ი.რომელიმეთვეს,არამედქვეყნიერებისარსე-
ბობისბოლოეტაპს,მეორემოსვლას,განკითხვისდღეს.რაცშეეხებამზეს,იგი,როგორცსიმბოლო
ხშირადიხსენებასაეკლესიომწერლობაში,განსაკუთრებით,საგალობლებში,ლიტერატურაშიც...
სპეციალისტები წერენ,რომ ,,ვეფხისტყაოსანში“მზეარისხატიღმრთისა  არაფიზიკურიმზე-
მნათობი,არამედქრისტე,ლოგოსი,ძე,რომელიცარის,,ხატიღმრთისაუხილავისა“,ანუმზიანი
ღამისა, ,,ერთარსებისაერთისა“, ანუ ,,უჟამოჟამისა“. მაცხოვრისმზედწარმოსახვაბიბლიიდან
მოდის.გალაკტიონიცმაცხოვარსმზედწარმოსახავს.გრაალიარისისთასი,ისფიალა,რომლითაც
უკანასკნელსერობაზემაცხოვარმაღვინომოსვადარომელშიციოსებარიმათიელმაქრისტესშენ-
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გრეულიგვერდიდანგადმონადენისისხლიდაწყალიშეაგროვა.
მაშასადამე,პოეტიძეღმერთისმზიურხატებასმიმართავს,ევედრებაგრაალისმისტიკურფე-

ნომენს,როგორცმაცხოვრის ღვთაებრიობის სიმბოლურხატს,რომიგი,ვინცმიყვარდადიდი
სიყვარულით,ფრთებითდაიფარეო.ფრთასიმბოლოაზეციურისკენ,ზეარსისკენსწრაფვისადა
ძალისა,იგიმაცხოვრისბიბლიურიატრიბუტია.

მაშასადამე,,,მზეო თი ბათ ვი სა“ არ ის განკითხვისდღისშესახებდაწერილი,ბიბ ლი უ რი სუ ლით 
გა ჯე რე ბუ ლი  ლექ სი,რომელშიცპოეტიწუთისოფლისზეციურმსაჯულსევედრება,დაიცვასდა
გადაარჩინოსიგი,ვინცუყვარდა(მურ მან ხო მე რი კი).

2. ,,მზეო თიბათვისა“ სავედრებელია, პოეზიის ენაზე აღვლენილი ლოცვაა შეყვარებულისა
ღვთისადმი.

,,მზეოთიბათვისა“,,,მზეოთიბათვისა“,
ლოცვადმუხლმოყრილიგრაალსშევედრები,
იგი,ვინცმიყვარდადიდისიყვარულით,
ფრთებითდაიფარე,ამასგევედრები.

გალაკტიონიმზისსახითღვთისადმიაღავლენსსათხოვარს.ლექსიმზისადმიმიმართვითიწყ-
ება,მზეკიღვთისხატია.იგიღვთაებადიყოწარმოდგენილიწარმართულეპოქაში,როგორცაღ-
მოსავლეთის,ისედასავლეთისხალხებში.მზისკულტი,როგორცღვთაება,შემორჩაქართულზე-
პირსიტყვიერებას.

მზის კულტი ქრისტიანულ საქართველოში მოდერნიზებული სახით დარჩა. წარმართულ
ღვთაებასმზეს,ჩაენაცვლამზე,არაროგორცსაკუთრივღმერთი,არამედროგორცხილულიხატი
უხილავისა,ხატიქრისტესი.

,,მზეოთიბათვისა“ალეგორიულილექსია.ზემოთმოგახსენეთ,რომლექსიესარისშეყვარებუ-
ლისმიერღვთისადმიაღვლენილილოცვა.ლირიკულიგმირიევედრებაუზენაესს,დაიცვასიგი,
ვინცუყვარდადიდისიყვარულით.ბუნებრივია,თქვენესლექსისატრფოსგადასარჩენადაღვლე-
ნილილოცვაგგონიათდატექსტშიცსწორედესწერიასიტყვასიტყვით...მაგრამმოდით,გავიხსე-
ნოთ,სატრფოსალეგორიითსამშობლოსწარმოდგენახომქართულილიტერატურისტრადიციაა.

,,მზეოთიბათვისას“თუპატრიოტულ-ალეგორიულილირიკისნიმუშადგავიაზრებთ,ესლექ-
სიიძენსკიდევმეტგანზოგადებას,სიმძაფრეს...

რაარისგრაალი?როგორგაჩნდაესფრაზატექსტშიდარატომევედრებაპოეტიღვთისმიმარ-
თვისშემდეგგრაალს?...გრაალითასი,ბარძიმია,რომელიცსიმბოლურადგამოხატავსსიწმინდეს,
სულიერებას.გრაალისიმბოლოაღვთისმშობლისა.გრაალისმცველნიიცავენქვეყნისსულიერე-
ბას,გრა ა ლითა ვისმხრივმფარ ვე ლიაქვეყ ნი სა.

რო გორცოჯა ხი სათ ვის კე რი ა, კე რი ის ქვა არ ისსიმ ბო ლოსით ბო სი, სიყ ვა რუ ლის, ბედ ნი ე რე-
ბი სადამი სიდა კარ გვაოჯა ხისია ვარ ქმნისმა უწყ ე ბე ლი ა,ასე ვეგრა ა ლიმთე ლიერ ისკე რი ისქვა ა.

ნი შან დობ ლი ვიალექ სისბო ლოსტრო ფი:
,,ხან მაუნ დო ბარ მა,გზარომშე ე ღე ბა,
უხ ვადმო ი ტა ნასის ხლიდაცრემ ლე ბი.
მძაფ რიქარ ტე ხი ლიმასნუშე ე ხე ბა,
მზეოთი ბათ ვი სა,ამ ასგე ვედ რე ბი“.
ლექ სი1917წელ საადა წე რი ლი,რუ სე თისრე ვო ლუ ცი ისშემ დეგ...რაგა საკ ვი რი ა,თუიმ ედ გაც-

რუ ე ბისშემ დეგ,,ცეცხ ლისენე ბით“და ფა რულდრო ში,რო ცაინ გრე ო დაიმ პე რიადანან გრე ვებ ში
ით რევ დასხვებ საც,თუსწო რედსამ შობ ლოსბე დისგა მოწერ დაპო ე ტი:

,,მძაფ რიქარ ტე ხი ლიმასნუშე ე ხე ბა,
მზეოთი ბათ ვი სა,ამ ასგე ვედ რე ბი“(ნ. გრი გა ლაშ ვი ლი)
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ყუ რადღე ბით წა იკ ითხეთ ზე მო მოყ ვა ნი ლი  ორი ტექ სტი, მსგავ სე ბა-გან სხვა ვე ბა ნი ას ახ ეთ ვე ნის 
დი აგ რა მა ზე

7.4.  ეს ეს სა ხე ე ბი 

ჩვეულებრივ,განასხვავებენესესორსახეობას.ესენია:
I. ახ სნი თი ესე
1.აღწერითი;
2.განმარტებითი;
3.ილუსტრაციული;
4.ანალიტიკური.

II. არ გუ მენ ტი რე ბუ ლი ესე 
1.  გან საზღ ვრე ბი თი (არისსამეცნიეროხასიათის,მოცემულიაცალკეულიცნებებისარსი);
2. გან ვი თა რე ბი თი // ევო ლუ ცი უ რი (იწყებამარტივი,ყველაზეგამოკვეთილიარგუმენტითდა

მასმოსდევსრთული,ძლიერიარგუმენტები);
3. ინ ტერ პრე ტა ცი უ ლი ესე გულისხმობსამათუიმმოვლენისანსაგნის,პერსონაჟისმიმართ

საკუთარი,სუბიქტურითვალსაზრისისგამოთქმას.მასშიძირითადადლიტერატურულინაწარ-
მოებიაგანხილულიდაგადმოცემულიაერთიგმირისსაქციელისსხვადასხვაგვარიინტერპრეტა-
ცია.

1. აღ წე რი თი ესე
აღწერითესეშიმოცემულიაამათუიმმოვლენის,ფაქტის,პრობლემის,საკითხისშესწავლის

მდგომარეობისაღწერა,ანალიზიანახსნა.
აღწერისსაშუალებითავტორიქმნისმისმიერნანახისადაგანცდილისზუსტვერბალურ(სიტყ

ვი ერ) სურათს. ესსაშუალებასაძლევსმკითხველსწარმოიდგინოსის, რაცავტორმადაინახა, მო-
ისმინაანშეიგრძნო (სუ ნი, გემო, შეხება). ამისშედეგადიქმნებასაგნისანმოვლენისერთიანი
განცდადაშთაბეჭდილება.

აღწერისათვისუნდაშეირჩესშესაფერისიენობრივისაშუალებები:განსაზღვრებები,შედარებე-
ბი,ეპითეტები,მეტაფორები.

აღ წე რი თი ტექ სტი შე იძ ლე ბა იყ ოს სა მი სა ხის:
1. პორ ტრე ტი _ ადა მი ა ნის გა რეგ ნო ბის, იერ სა ხის აღ წე რა;   
2. პე ი ზა ჟი _ ბუ ნე ბის სუ რა თის აღ წე რა;
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3. სცე ნა _ მოქ მე დე ბის აღ წე რა.
ჩვენ მუდმივად გვიწევს სხვადასხვა აუდიტორიისათვის და განსხვავებული მიზნებით აღ-

ვწეროთადამიანებისზნე-ხასიათები, ადგილები, საგნებიდამოქმედებები. დაზღვევისაგენტი
აღწერსდამტვრეულმანქანას, სტუდენტი-ბიოლოგი– მცენარისუჯრედსდამისაგებულებას, 
ექიმი– პაციენტისჭრილობასანჩატარებულოპერაციას. მეცნიერიაკვირდებადადეტალურად
აღწერსმისთვისმნიშვნელოვანობიექტს. ჩვენცასევიქცევით, როცარომელიმედარგშინაშრომს
ვწერთ. აღწერისსაშუალებითჩვენშეგვიძლიამკითხველსსამყაროსშესახებჩვენიხედვაგავაც-
ნოთ. თუმკითხველიუკეთგაეცნობაჩვენსშეხედულებებსსაკამათოსაკითხისშესახებ, მეტია
ალბათობაიმისა,რომისყურადღებითმოისმენსშემდგომმსჯელობასადადაეთანხმებაშესაბა-
მისდასკვნას.აქედანგამომდინარე,რისშესახებაცარუნდავწერდეთ, ყოველთვისმნიშვნელოვა-
ნიავიცოდეთ, თუროგორაღვწეროთშესაბამისიმოვლენებიდაგარემოებები.

აღწერაშიყოველთვისჩანსაღმწერისპოზიცია(ვინაღიქვამს,ვისდაროგორ?),სუ ბი ექ ტუ რი ან  
ობი ექ ტუ რი მიდგომა.

ობიექტურიაღწერისდროსჩვენიყურადღებამიმართულიათვითსაგნისადმიდაარაიმგან-
ცდებისადაემოციებისადმი, რომლებიცმანშეიძლებაჩვენშიგამოიწვიოს. ამშემთხვევაშიჩვენი
მიზანია,წარმოვაჩინოთსაგნისანმოვლენისზუსტისურათი, რომელიცთავისუფალიიქნებასუ-
ბიექტურიმოსაზრებებისადაგანწყობისაგან. ყოველგვარისამეცნიერო, ტექნიკურიინფორმაცია, 
ბიზნეს-ანგარიშითუშეფასებააღწერისსაგნისადმიზუსტშესაბამისობასადაობიექტურობასმო-
ითხოვს.

მომდევნოაბზაცშიმოცემულიააღწერითიხასიათისტექსტისნაწყვეტი, რომელშიცსაუბარია
უძველესიპოპულარულიინსტრუმენტებისშესახებ.ამნაწყვეტშიმაქსიმალურადარისდაცული
ობიექტურობა:

XVIსაუკუნეშიბევრიახალიმუსიკალურიინსტრუმენტიშეიქმნა.მეტიპოპულარობითსარ-
გებლობდაისეთისაკრავები,რომელთადაკვრაგანსაკუთრებულოსტატობასარმოითხოვდადა
მათიგამოყენებაარაპროფესიონალმუსიკოსებსაცშეეძლოთ.

ყველაზემისაღებისიმებიანი,განსაკუთრებითკივიოლასოჯახისსაკრავებიიყო.ვიოლავი-
ოლინოსწინამორბედიინსტრუმენტია,რომელიცადვილიმოსახმარიიყო,რადგანკილოებიანი
ფართოგრიფიჰქონდა.იგიგამოსცემდაძალიანმშვიდდანაზხმას,რომელიცსასიამოვნომო-
სასმენიიყოოჯახურიშეკრებებისდროს.მეორეასეთიინსტრუმენტი_ლუტნა(ბარბითი)ასევე
სიმებიანისაკრავიიყოდაჟღერადობითდღევანდელგიტარასწააგავდა.

ობიექტურიაღწერისაგანგანსხვავებით, სუ ბი ექ ტუ რი აღ წე რი სასსაგნებიდამოვლენები, გარ-
დამათირეალური,ობიექტურიარსისა, იძენენდამატებით, განსაკუთრებულაზრსადამნიშვნე-
ლობას.მოვიყვანთმაგალითსნოდარდუმბაძისშემოქმედებიდან: 

,,ჩემსსოფელსმარჯვნივგუბაზოულიჩაუდის,მარცხნივ_ლაშისღელე,რომელიცსავსეაკი-
ბორჩხლებით,ღორჯოებითდაშარვალაკაპიწებულიბიჭებით.გუბაზოულზეხიდიაგადებული,
რომელსაცბოგასეძახიან.ყოველგაზაფხულზემოვარდნილწყალსმიაქვსხიდიდაჩვენმხოლოდ
ხიდისთავიგვრჩება.მიუხედავადამისა,ჩემისოფელიმაინცყველაზელამაზიდამხიარულისო-
ფელიაგურიაში,მეიგიყველასოფელზეუფრომიყვარსამქვეყნად.

ამნაწყვეტშიავტორიიყენებსმხედველობითსშეგრძნებას,ცდილობს,მისცესმათემოციური
დატვირთვადაშექმნასსიმშვიდისდომინანტურიგანწყობილება.

ორივე, როგორცსუბიექტური, ისეობიექტურიმიდგომააღწერისადმიდამოუკიდებლადიშ-
ვიათადგამოიყენება. გამოცდილი ავტორიცდილობსდაიცვასზომიერება,ობიექტურობასადა
სუბიექტურობასშორისგააკეთოსარჩევანიიმისმიხედვით, თუვისთვის,ანრისთვისდარაგა-
რემოებებთანდაკავშირებითწერს.

2. გან მარ ტე ბი თი ესე
ასეთიესემკითხველსკარგადგაარკვევსსაკითხისარსში.ამტიპისესეში,უპირველესყოვლი-

სა,უნდაგანისაზღვროსიმცნებებისარსი,რომელთაშესახებაცვითარდებამსჯელობა.მაგალი-
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თად,თუვმსჯელობთსაკითხზე-რაარისტო ლე რან ტო ბა,პირველრიგში,აუცილებლადუნდა
განისაზღვროს,თურასმოვიაზრებთცნება,,ტო ლე რან ტში“ დაშემდგომშეიძლებაგანვითარდეს
არგუმენტირებულიდალოგიკურიმსჯელობამოცემულსაკითხზე.

3. ილ უს ტრა ცი უ ლიესე
ილუსტრაციულიესემიზნადისახავსმკითხველისათვისსაკითხისშესახებარსებულიყველა

თვალსაზრისისადათეორიისგაცნობას.ესე.წ.მიმოხილვითიხასიათისტექსტია,რომელიცფარ-
თოდგამოიყენებასამეცნიერონაშრომებსადაპუბლიკაციებში,განსაკუთრებითკიეკონომიკურ
მიმოხილვასთუ ანალიზურტექსტებში. ამტიპის ესეშიგანსაკუთრებითმნიშვნელოვანია სტა-
ტისტიკადასხვაობიექტურიმონაცემები.მასშიავტორინაკლებადწარმოაჩენსსაკუთარპოზი-
ციასადადამოკიდებულებასსაკითხისადმი.შესაბამისად,პერსპექტივაცსწორედამკონტექსტში
წარმოჩნდება.ილუსტრირებულიესესტრუქტურულადიმეორებსკლასიკურიესესმოდელს.

4. ანა ლი ტი კურ ესე ში  მოცემულიაამათუიმსაკითხისთეორიულიანალიზი,მეცნიერული
ახსნა.

ესეშიავტორიმკითხველსაწვდისფაქტისანმოვლენისგამომწვევმიზეზებს,უჩვენებსმოსა-
ლოდნელშედეგებსდასაკითხისარსისწარმოსაჩენადმოჰყავსსხვადასხვამოსაზრებაანფაქტი.


II. არ გუ მენ ტი რე ბუ ლი ესე 
თითქმისყველაჟანრისაკადემიურინაშრომიარგუმენტირებასმოითხოვს,რათამკითხველი

დარწმუნდესავტორისნათქვამისსისწორეში.არგუმენტირებულმსჯელობაშიიდეებითანმიმ-
დევრულადააგადმოცემული.

ნათქვამისდასაბუთებასანტიკურხანაშიცექცეოდაყურადღება.ბერძნებიდარომაელებიარ-
გუმენტებისსაშუალებითადგენდნენჭეშმარიტებას.

აკადემიურწერაშიარსებობსარგუმენტირებულიესესაგებისორგვარიმოდელი.ორივემათ-
განიპოპულარულიადასავლეთევროპაში.პირველიტიპისნაშრომშიმოყვანილიაარგუმენტე-
ბი,კონტრარგუმენტებიდაგაბათილებულიაისინი,მეორეტიპისაშიკიმხოლოდსაპირისპირო
თვალსაზრისებისგაბათილებაა.მართალია,ვერცსაწინააღმდეგოთვალსაზრისებისუკუგდება
მოხერხდებაარგუმენტებისგარეშე,მაგრამპირველიმოდელიმეტიუპირატესობითსარგებ-
ლობს.

არგუმენტირებულიესესსათაურიდასრულებულიწინადადებაა,რომელიცაუცილებლად
ორურთიერთდაპირისპირებულპოზიციასშეიცავს.თურომელპოზიციასამტკიცებსავტორი,
ესგამოჩნდებათე ზის ში. შესავლისპირველი წინადადება ასრულებს,,კაუჭისფუნქციას“და
მკითხველშიაღძრავსინტერესს.

აკადემიურიწერისსპეციალისტებიგვთავაზობენარგუმენტირებულიესესშესავლისოთხძი-
რითადვარიანტს:
l	ზოგადიდანკონკრეტულისკენსვლა;
l	დრამატული“შესავალისგაკეთება,რომელიცპირდაპირმოქმედებისცენტრში,სიუჟეტში

,,გადაისვრის“მკითხველს;
l	შესაბამისიციტატისმოხმობა,რაცპირველიწინადადებებიდანვეემსახურებაავტორისპო-

ზიციისგანმტკიცებას;
l	კონტრარგუმენტითდაწყება,შემდეგსაკუთარითეზისისშეთავაზებადამკითხველისთვის

საპირისპიროპოზიციებსშორისარსებულიკონტრასტისდემონსტრირება.
ნაშრომისძირითადნაწილშიავტორიამყარებსსაკუთართვალსაზრისსდაუკუაგდებსკონ-

ტრარგუმენტებს.არგუმენტები,ბუნებრივია,ვერიქნებაერთნაირისიძლიერისა:
* სიძ ლი ე რითმეორეადგილზემდგომიარგუმენტი;
*ნაკლებადძლიერიარგუმენტი;
*ნაკლებადძლიერიარგუმენტი;
*ყველაზეძლიერიარგუმენტი.
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არგუმენტისგასამყარებლადსაჭიროაფაქტების,სტატისტიკურიმონაცემების,ცნობილადამი-
ანთაგამონათქვამებისდამოწმება, სოციალურმეცნიერებებშიასეთებადგამოდგებასტატისტი-
კურიმონაცემებიდაექსპერტთადასკვნები.

ავტორისპოზიციაძლიერივერიქნება,თუიგიმარტოარგუმენტებზეიმსჯელებსდათავსაარ-
იდებსსაპირისპირომოსაზრებებს.თუმკითხველიშენიშნავსამას,სისუსტედმიიჩნევს.შეიძლება
მოინახოსკომპრომისულიპოზიციაც.კ.როჯერსისთანახმად,რაცუფრომეტადშეუტევოპონენ-
ტს,მითუფროძლიერიამისიმხრიდანწინააღმდეგობაც(წულაძე).

დას კვნაც შე სავ ლის მსგავ სად სამ ფუნ ქცი ას ას რუ ლებს:
1.არგუმენტებისშეჯამებათითოწინადადებით;
2.თეზისისსხვასიტყვებითგადმოცემა;
3.პრობლემისგანხილვამომავლისჭრილში,რაცმკითხველსსაფიქრალსდაუტოვებს,როგორ

გამოიყენოსმოცემულიესეცხოვრებაში.
არ გუ მენ ტი რე ბუ ლი ესე უნ და  აკ მა ყო ფი ლებ დეს შემ დეგ მოთხ ოვ ნებს: 
შესავალიუნდაიყოსმკითხველისდამაინტერესებელი;
გამოკვეთილიუნდაიყოსთეზისი,რომელიცნათლადდაკონკრეტულადგადმოგვცემსსათ-

ქმელს;
ესელოგიკურიდაშეკრულია;
დასკვნასაინტერესოა.
შე ფა სე ბი სას   გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია შემ დე გი კრი ტე რი უ მე ბი:
ნაშრომისსტრუქტურა(ორგანიზება);
პარაგრაფებისგანვითარებადალოგიკა;
სტილიდაენა;
არგუმენტებისდასაბუთება;
კონტრარგუმენტებისგათვალისწინებადაგაბათილება.

არ გუ მენ ტი რე ბუ ლი ეს ეს წე რის დროს უნ და გა ვით ვა ლის წი ნოთ შემ დე გი პუნ ქტე ბი:

1. თე მის აქ ტუ ალ ურ ობა რატომავირჩიეესთემა?

2. თე ზი სი ჩემიმტკიცეპოზიცია ამასთანდა-
კავშირებით

3. არ გუ მენ ტი (არ გუ მენ ტე ბი) რატომვფიქრობასე?

4. მა გა ლი თე ბი საიდანჩანს?

5. კონ ტრარ გუ მენ ტი რასმეტყვისოპონენტი?რაწინააღ-
მდეგობამელის?

6. ძლი ერი, კონ ტრარ გუ მენ ტის გა სა ბა თი ლე ბე ლი  არ გუ მენ ტი რატომმაინცადამაინცასე?

7. შე ჯა მე ბა რისთქმისსაშუალებასგვაძლევს
არგუმენტი?

8. დას კვნა საბოლოოდრადასკვნისგამოტანა
შეიძლება?

არ გუ მენ ტი რე ბუ ლი ეს ეს ნი მუ შე ბი:
ა)1980წელსგა მოქ ვეყ ნე ბულსტა ტი ა ში,,ი ყი დენმახ ვი ლი“აკა კიბაქ რა ძეწერ და:,,გარ კვე ულ

პი რო ბებ შიალე გო რიაარა კე თილ სინ დი სი ე რიმწერ ლე ბისთავ შე სა ფა რი ა.ალე გო რი ითისი ნიიო-
ლადატყ უ ე ბენმი ა მიტმკითხ ვე ლებს.ბუ ნე ბი თადაარ სითრე აქ ცი ო ნე რე ბითავსგვაჩ ვე ნე ბენრე-
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ვო ლუ ცი ო ნე რე ბად.თავსიკა ტუ ნე ბენ,მე ტისთქმისსა შუ ა ლე ბაარიყოდარაცმო ვა ხერ ხე,ალე გო-
რი ითშევ ძე ლი ო.მათხე ლი სუფ ლე ბაცკმა ყო ფი ლიჰყავთდახალ ხიც,ამი ტომალე გო რი ულენ ას
პა ტი ო სა ნიმწე რა ლიფრთხი ლადუნ დამო ე კი დოს,რომუნ ებ ლი ეთთვალ თმაქ ცე ბისბა ნაკ შიარ
აღ მოჩ ნდეს.

ბ)1980წელსგა მოქ ვეყ ნე ბულსტა ტი ა ში,,ი ყი დენმახ ვი ლი“აკა კიბაქ რა ძეწერ და:
,,მინ დააღ ვნიშ ნოერ თიგა რე მო ე ბა,რო მე ლიცდღესქარ თულმწერ ლო ბა შიშე იმ ჩნე ვადარაც

და საგ მო ბადმი მაჩ ნი ა.თურო მე ლი მემხატ ვრულ მანა წარ მო ებ მამო წო ნე ბადა იმ სა ხუ რა,მისმი-
მართჩნდე ბანეკ რო ლო გი უ რიმად ლი ე რე ბისგან წყო ბი ლე ბა.აღ ტა ცე ბითცრემ ლმო რე უ ლი,ქუდ-
მოხ დი ლიშევ ყუ რებთმასდა,თურა ი მედავ წე რეთამნა წარ მო ებ ზე,მხო ლოდდამხო ლოდხოტ ბა
უნ დავთქვათ.რო გორცნეკ რო ლოგ შიმიგ ვაჩ ნიაუხ ერ ხუ ლადგარ დაც ვლი ლისნაკ ლისაღ ნიშ ვნა,
აქ აცგვი ჭირსხარ ვე ზებ ზელა პა რა კი.ისკიგვა ვიწყ დე ბა,რომმხატ ვრუ ლინა წარ მო ე ბიცოცხ ა ლი
ორ გა ნიზ მიადა,რო გორცყო ველცოცხ ალარ სე ბას,აქ ვსთა ვი სიავ -კარ გი.არცისუნ დადაგ ვა ვიწყ-
დეს,რომბრმააღ ტა ცე ბადაბრმაგმო ბაერ თნა ირშე დეგსიძ ლე ვა_აზ რისუმ ოძ რა ო ბას.ესკიმწერ-
ლო ბისუბო რო ტე სიმტე რი ა“.

სა ვარ ჯი შო 1. არგუმენტებით და ა სა ბუ თეთ მო საზ რე ბე ბი:
*მსჯე ლო ბი სასარ გუ მენ ტე ბადმო იშ ვე ლი ეთთქვენმი ერშეს წავ ლი ლირო მე ლი მენა წარ მო ე ბი

ანმას შიგა მოთ ქმუ ლიერ თიანრამ დე ნი მეთვალ საზ რი სი;
* ჩა მო ა ყა ლი ბეთთქვე ნიპი როვ ნუ ლიპო ზი ცია(ახ სე ნით,რა ტომეთ ან ხმე ბითანარეთ ან ხმე ბით

აკა კიბაქ რა ძისამმო საზ რე ბებს).

............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................

სა ვარ ჯი შო 2. არ გუ მენ ტი რე ბუ ლი მსჯე ლო ბით  უარ ყა ვით ეს მო საზ რე ბე ბი:
.მსჯე ლო ბი სასარ გუ მენ ტე ბადმო იშ ვე ლი ეთთქვენმი ერშეს წავ ლი ლირო მე ლი მენა წარ მო ე ბი

ანმას შიგა მოთ ქმუ ლიერ თიანრამ დე ნი მეთვალ საზ რი სი;
.ჩა მო ა ყა ლი ბეთთქვე ნიპი როვ ნუ ლიპო ზი ცი ა (ამ ჯე რადთე მადა წე რეთსა პი რის პი როპო ზი-

ცი იდ ან).

............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................

ქა ლი და დი აცი ,,ვეფხის ტყა ოს ან ში“

დამკვიდრებულიტრადიციისთანახმად,,ვეფხისტყაოსანი“აღიარებულიაქალისკულტისშემცველნა-
წარმოებად.თითქოსდა,რუსთაველმაიქადაგაქალისადამამაკაცისთანასწორუფლებიანობისიდეა.

როგორ აღმოცენდა ასეთი შეხედულება, რით ასაბუთებენ ამ საფუძველშივე მცდარდებულებას მისი
მომხრენი?ესარისაფორიზმი:,,ლეკვილომისასწორია,ძუიყოსთუნდახვადია“.ამისმთქმელნიარიანვა-
ზირები,ეუბნებიანროსტევანსადაგულისხმობენმხოლოდდამხოლოდლომისლეკვსდაარავეფხვის,ჯი-
ქის,მგლის,დათვისან,რომარაფერივთქვათ,მელიის,ტურის,ძაღლისადაკატისლეკვებსადაცინდლებს.

ლომიმეფისსიმბოლოა.მაშასადამე,ლომშიაქროსტევანიიგულისხმება.ასე,რომვეზირებიამბობენ:
მეფისშვილი, ქალიიქნებსთუკაცი, სამეფოგვარეულობისსისხლისა,ორივემეფისშვილია, ანუორივე
ღვთისმადლითაამირონცხებული.დათუარარისსამეფოგვარისმამაკაცი,მაშინ(ვიმეორებ:მხოლოდმა-
შინ!)ქალს,როგორცმეფისშვილს,უფლებააქვსტახტზეავიდეს.

ქალსადამამაკაცსთანაბარიუფლებებიაქვთცალ-ცალკე,მაგრამარამაშინ,როცაორივენიარსებობენ.
თუმეფესქალიცაჰყავსდავაჟიც,მაშინტახტზეადისვაჟიდაარაქალი.ესანბანურიჭეშმარიტებასამტკი-
ცებელიგახდაიმიტომ,რომქართველიმამაკაციოდითგანვეგამოირჩეოდაქალისადმირაინდულიდამო-
კიდებულებით,საქართველოსჰყავდამეფედთამარქალი(რომელისმისსიცოცხლეშივეღვთაებისმეოთხე
იპოსტასადშერაცხეს)და,,ვეფხისტყაოსანშიც“ნესტანისადათინათინისსახითდახატულიასაოცნებოდა
დასალოცავიქალები!.ყოველივეამანდაბადამცდარიშეხედულება,რომრუსთაველმათითქოსიქადაგა
ქალისადამამაკაცისთანასწორუფლებიანობისიდეა.არადა,ყველაფერიპირიქითაა:პოემისგმირებიუარ-
ყოფითკონტექსტშიიხსენიებენქალებს,დიაცებსდახაზსუსვამენიმას,რომქალიყოველმხრივჩამორჩება
მამაკაცს.

რუსთაველს,უბრალოდ,არშეეძლოქალებიდამამაკაცებითანასწორადდაეხატა,რადგანამისუფლე-
ბასმასარაძლევდა,,ბიბლია“.ყოველივედაყველაფერიისნეგატიურიაზრი,რაცგამოთქმულიაპოემაში,
მომდინარეობსძველიდაახალიაღთქმისწიგნებიდან.შემდეგამისა:ქალისხვაადაქალურობასხვა,დი-
აცისხვაადადიაცობასულსხვაგანზომილება.,,ვეფხისტყაოსანში“გაფეტიშებულიაქალურობა,როგორც
ესთეტიკურიკატეგორია,გაღმერთებულიაქალი,როგორცმშვენიერება,მაგრამარაროგორცსოციალური
ფუნქციისმატარებელი,არაროგორცსაზოგადოებისდაოჯახისთანასწორუფლებიანიწევრი.

მურმანხომერიკისეულიარგუმენტები:
ნესტანის აზრი ქალებზე ,,ხამს ჩემგან სირცხვილიდარიდი ამირბარისა“ ,,ჩემგანო“,  ამბობს

ნესტანიდაცხადია,თავისქალობასგულისხმობს.მაშასადამე,ქალივალდებულია,სირცხილიდა
რიდიჰქონდესმამაკაცისა.რასნიშნავსსირცხვილიდარიდი?

სირცხვილი:1.შიშიუბადოთასაქმეთაზედა(საბა)უბადო:ცუდი,ავი(საბა)2.უგვანოსადასა-
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თაკილოსაქმისაგანშეკდემა,კდემულობა(ჩუბინაშვილი)კდე მა: შიშიგმობიმოლოდინსაზედა
(საბა)ფრიადისირცხვილი,შიშიგმობისა(ჩუბინაშვილი)რიდი:მორიდება,დარიდება(საბა)გაფ-
რთხილება,მორიდება(ჩუბინაშვილი)მოკრძალება,მორიდება,პატივისცემა,კრძალვა(ქეგლ);

2. ,,თუმცამართებსდედაკაცსამამაკაცისადიდიკრძალვა,მაგრამმეტადუარეაარათქმადა
ჭირთამალვა.“

კრძალვა:სიფრთხილე,გინარიდება(საბა)გაფრთხილებაანუდარიდებ(ჩუბინაშვილი).
ამგვარად: სირცხვილი, რიდიდა კრძალვა, ანუ მოკრძალება, მორიდება, პატივისცემა უნდა

ჰქონდესქალსმამაკაცისმიმართდაარაპირიქით:მამაკაცივალდებულიარაა,სირცხვილისადა
მოკრძალებისგრძნობაჰქონდესქალისმიმართ.

3.,,ხამსდიაცი,დიაცურად,საქმედედლად“.
4.,,დიაცურადრადმოვღორდი?მედავუწვავამითალსა.“
დიაცი:დედაკაცი(საბა)გლეხისდედაკაცი(ჩუბინაშვილი)შემოკლებულისიტყვაადედაკაცი-

სა,დედაკაცი(ცოლი)მშიშარა,მხდალი,ლაჩარი,ჯაბანი(ქეგლ).
დედალი:ლაჩარი,მხდალი,ჯაბანი(ქეგლ).
მოღორება:მოტყუება,შეცდენა,მოცთუნება(საბა,ქეგლ)მოღორებაარსესევითარი,როგორი-

თაცღორსსაჭმელსდაუყრიან,ისემიიტყუებენ,მერესახლშიშეიტყუებენდადაიჭერენ(თეიმ-
ურაზბაგრატიონი).

5.მაშასადამე,ნესტანიაღიარებს,რომდიაცურობადედლობაა,ანულაჩრობა,სიმხდალე,მშიშა-
რობა.ყოველიდიაციდიაცურადმოქმედებს-ე.ი.არარაინდულად,არავაჟკაცურადდარაცმთა-
ვარია,დიაცებისათვისდამახასიათებელია მოღორება-მიამიტობა, გულუბრყვილობა, ადვილად
დამჯერობა, მოტყუება სალაფავით, საკენკით, ანუ სასიამოვნოდაპირებით, ტკბილი სიტყვით,
რაცმათიმდედრულიფსიქიკით,მდედრულიფიზიოლოგიითაიხსნება.

 და ვა ლე ბა№ 1: მო ცე მუ ლი ნი მუ შის მსგავ სად  ,,ვეფხის ტყა ოს ნი დან“ მო იყ ვა ნეთ შე სა ბა მი სი არ-
გუ მენ ტე ბი: ფატ მა ნის//ტა რი ელ ის//ავ თან დი ლის და ზო გა დად, რუს თა ვე ლის აზ რი ქა ლე ბის  შე-
სა ხებ.

ჰერ მან ჰე სე ,,სი ბე რე“ 
მთარ გმნე ლი რუ სუ დან დარ ჩი აშ ვი ლი 

სიბერეჩვენიცხოვრებისსაფეხურია,რომელსაც,ისევეროგორცმისსხვაეტაპებს,აქვსსაკუთარისახე,
საკუთარიატმოსფეროდატემპერატურა,საკუთარისიხარულიდადარდი.ჩვენ,ჭაღარამოხუცებს,ისევე
როგორცჩვენსუმცროსთანამოძმეებს,გვაქვსამოცანა,რომელიცაზრსაძლევსჩვენსარსებობას,ისევერო-
გორცსასიკვდილოდგანწირულავადმყოფს,მომაკვდავსაც,რომლისსარეცლამდეცსაეჭვოა,მიაღწიოსხმამ
ამქვეყნიურისამყაროდან_აქვსთავისიამოცანა,მანაცუნდაშეასრულოსმნიშვნელოვანიდასაჭიროსაქმე.

იყომოხუცი,ისეთივეშესანიშნავიდააუცილებელიამოცანაა,როგორციყოახალგაზრდა,ისწავლოკვდე-
ბოდე(სიკვდილი)დასიკვდილიისეთივესაპატიოფუნქციაა,როგორიცსხვანებისმიერი,იმნებისმიერი
პირობით,თუესსრულდებასიცოცხლისაზრისადასიწმინდისწინაშემოწიწებით,კრძალვით.მოხუცი,
რომლისთვისაცსიბერე,ჭაღარადასიკვდილისსიახლოვემხოლოდსაძულველიდასაშინელია,ისეთივე
უღირსიწარმომადგენელიათავისიცხოვრებისამეტაპისა,როგორიცახალგაზრდადაძლიერიადამიანი,
რომელსაცსძულსთავისისაქმიანობა,ყოველდღიურიშრომადაცდილობსმისგანთავიდაიძვრინოს.

მოკლედრომვთქვათ:სიბერეშიშენიდანიშნულებარომშეასრულოდათავიგაართვაშენსამოცანას,შე-
თანხმებულიუნდაიყოსიბერესთანდაიმყველაფერთან,რაცმასთანმოაქვს,უნდაუთხრადი ახ.დიახის
(დასტურის),იმისმზადყოფნისგარეშე,რომმივეცეთმას,რასაცჩვენგანბუნებაითხოვს,ჩვენმოხუცები
ვართთუახალგაზრდები,ვკარგავთჩვენსდღეთაფასეულობასა(მნიშვნელობას)დააზრსდასიცოცხლეს
ვატყუებთ.

ყოველმაადამიანმაიცის,რომსიბერესახლავსათასგვარიტვირთიდარომისსიკვდილითმთავრდე-
ბა.წლითიწლობითმსხვერპლიუნდაგაიღოდაბევრრამეზეუარითქვა.უნდაისწავლო,აღარენდოშენს
გრძნობებსადაძალებს.გზა,რომელიცჯერკიდევცოტახნისწინშენთვისპატარაგასეირნებაიყო,გრძელი
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დართულიხდება,დაერთმშვენიერდღესვეღარცშევძლებთმისგავლას.უარისთქმაგვიხდებასაჭმელ-
ზეც,რომელიცმთელიცხოვრებაგვიყვარდა.ფიზიკურსიამოვნებასადასიხარულსსულუფროიშვიათ-
ადგანვიცდითდაამსიამოვნებისთვისსულუფროძვირიუნდაგადავიხადოთ.დაშემდეგ,ყოველგვარი
სნეულებადა ავადმყოფობა, გრძნობებისდაჩლუნგება,ორგანოებისდასუსტებადა ათასნაირიტკივილი,
განსაკუთრებითღამღამობით,ხშირადასეთიხანგრძლივიდასაშინელი...ამყველაფერსთავსვერდააღწევ,
ესმწარესინამდვილეა,მაგრამსაცოდაობადასამწუხაროიქნებოდა,რომმარტოოდენდაკნინების,დაცე-
მისამპროცესსმისცემოდიდავერდაგენახა,რომსიბერესაცაქვსთავისიკარგიმხარეები,უპირატესობა,
თავისისანუგეშოდასასიხარულო.როცაორიმოხუციერთმანეთსხვდება,მათმხოლოდწყეულნიკრისის
ქარებზე,სხეულზე,რომელიცაღარგემორჩილებადაქოშინზე,კიბეზეასვლისასრომგაწუხებს,კიარუნდა
ილაპარაკონ,არამედსასიხარულოდასასიამოვნოშეგრძნებებსადაშთაბეჭდილებებზე.ასეთებიკიმრავ-
ლადაა.როცაშეგახსენებთმოხუცთაცხოვრებისამდადებითსადაშესანიშნავმხარეზედაიმაზე,რომჩვენ,
ჭაღაროსნებს,გვსმენიაძალის,მოთმინების,სიხარულისისეთიწყაროებისშესახებ,რომლებიცახალგაზ-
რდებისცხოვრებაშიარავითარროლსარასრულებენ,მეარშემფერისვილაპარაკორელიგიისადაეკლესიის
ნუგეშისცემაზე.ესმღვდლისსაქმეა,მაგრამშემიძლია,ჩამოვთვალორაღაც-რაღაცსაჩუქრები,რომლებიც
ჩვენთვისსიბერესმოაქვს.მათგანჩემთვისყველაზეძვირფასიასაგანძურიიმსურათებისა,რომლებიცხან-
გრძლივიცხოვრებისშემდეგგონებაშიაღგბეჭდვიადარომლებსაც,როცაშენიაქტიურობაცხრება,სრული-
ადსხვათანაგრძნობითუმზერ,ვიდრეოდესმეწინათ.იმადამიანთახატებანიდასახეები,რომლებიცუკვე
სამოცი-სამოცდაათიწელიაწასულანამქვეყნიდან,ისევჩვენთანარიან,გვიცქერენცოცხალითვალებით.
უკვეგამქრალდასრულიადგადასხვაფერებულსახლებს,ბაღებსადაქალაქებსვხედავთცოცხალთადაუვ-
ნებელთ,როგორცოდესღაც,დაშორეულწლებში,ზღვისპირეთს,სადაცათეულიწლებისწინვიმოგზაურ-
ეთ,ისევმთელითავისიფერადოვნებითაღვიქვამთამჩვენსსურათებიანწიგნში.

მზერა,დაკვირვება,ჭვრეტასულუფრომეტადგადადისჩვევაშიდაგანწყობილებადადამკვირვებლის
პოზიციაგანსაზღვრავსჩვენსსაქციელს...სურვილების,ოცნებების,გატაცებებისადავნებებისგანდევნილ-
ნი,ჩვენც,როგორცადამიანთაუმრავლესობა,ჩვენიცხოვრებისწლებსადაათასწლეულებშიმივქროდით
მოუთმენლად,ცნობისმოყვარეობითადაიმედებით,მტკივნეულადგანვიცდიდითწარმატებებსადაიმედ-
გაცრუებას,დღესკიჩვენისაკუთარიცხოვრებისდიდი,ილუსტრირებულიწიგნისფურცვლისასგვიკვირს,
როგორიმშვენიერიდასაამურიაგამოხვიდეამრბოლიდან.აქ,მოხუცთაამბაღში,ყვავისუამრავიყვავილი,
რომელთამოვლაზეცკიარგვიფიქრია. აქყვავისყვავილიმოთმინებისა,მარცვალიკეთილშობილი,ჩვენ
ვხდებითუფრომშვიდნი,შემწყნარებელნიდარაცუფრონაკლებიმოთხოვნილებაგვაქვსჩავერიოთდავი-
მოქმედოთ,მითმეტიუნარიგვეძლევა,დავაკვირდეთდაყურიმივუგდოთბუნებისსიცოცხლესადაჩვენს
თანამოძმეთაცხოვრებას,კრიტიკისგარეშევადევნოთთვალიმისმსვლელობასდაგვიკვირდესმისიმრა-
ვალფეროვნება,ზოგჯერ_თანაგრძნობითადაჩუმისევდით,ზოგჯერ_სიცილით,ნათელისიხარულით,
იუმორით.

ამასწინათბაღშიკოცონთანვიდექიდაცეცხლშივყრიდიფოთლებსადაგამხმარტოტებს.ეკლიანიღო-
ბისიქითჩაიარამოხუცმაქალმა,რომელიცალბათ80წლისიქნებოდა.იგიშეჩერდადაყურებადამიწყო.მე
მივესალმე,მაშინმანგაიცინადამითხრა:`სწორადმოიქეცით,კოცონირომგააჩაღეთ.ჩვენსასაკშიდროა,
ნელ-ნელაშევეგუოთჯოჯოხეთს.ამანმისცატონისაუბარს,რომლისდროსაცერთმანეთსშევჩივლეთათას-
გვარიტკივილისადაგაჭირვებისშესახებ,მაგრამსულხუმრობით(ხუმრობისკილოთი).

საუბრისბოლოსვაღიარეთ,რომმიუხედავადყველაფრისა,ჩვენჯერკიდევარვართღრმადმოხუცები,
სანამჩვენსსოფელშიცხოვრობსყველაზეუხუცესი,რომელიცასიწლისაა.როცასრულიადახალგაზრდები
თავიანთიძალისუპირატესობითადაგულუბრყვილობითზურგსუკანიღიმებიან,სასაცილოდეჩვენებათ
ჩვენიმძიმესიარულიდადაძარღვულიყელი,ჩვენვიხსენებთ,როცაასეთიძლიერებიდაასეთივემიამიტ-
ებივიყავით,ოდესღაცჩვენცვიცინოდით,დასრულიადარმიგვაჩნია,რომდამარცხებულნივართ,არამედ
გვიხარია,რომცხოვრებისამსაფეხურსგადავაბიჯეთდაგავხდითუფროჭკვიანნიდამომთმენნი.

ცოდ ნის შე სა მოწ მებ ელი კითხ ვე ბი: 
1. ვისსახელსუკავშირდებაესეს,როგორცლიტერატურულიჟანრისჩამოყალიბება?
2.რაარისესესარსებითიდაამასთან,უცვლელინიშანი?
3.რასნიშნავსქართულადტერმინი,,ესე“?
4.რამდენინაწილისაგანშედგებაესე?
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5.დაასახელეთეფექტურიშესავლისმახასიათებლები;
6.ესესრამდენისახეარსებობს?
7.დაასახელეთარგუმენტირებულიესესქვეტიპები;
8.დაახასიათეთარგუმენტირებულიესე;
9.დაახასიათეთილუსტრირებულიესე;
10.რომელიტიპისესეებშიარჩანსავტორისეულიპოზიცია?
11.ესესრამდენმოდელსიცნობთ?
12.რასგულისხმობსმიზეზშედეგობრივიესე?
13.რასგულისხმობსშედარება-დაპირისპირებითიესე?
14.რომელიტიპისესეშიაისახებაავტორისგანცდებიდაემოციები?
15.რასგულისხმობსინტერპრეტაციულიესე?

და იხ სო მეთ: მი ზე ზი სა და მიზ ნის გა რე მო ებ ათა აღ რე ვა

მი ზე ზი მი ზა ნი 

კითხვა რ ა ტ ო მ ? რ ი ს თ ვ ი ს?

ფორ მა

(წევრ-
კავ ში რი)

ამიტომ,მაგიტომ,იმიტომ,ამად,მაგად,იმ-
ად,ამისგამო,ამმიზეზით...ვინაიდან

რ ა დ გ ა ნ

ამისთვის,მაგისთვის,იმისთვის,ამ
მიზნით,მაგმიზნით,იმმიზნით.

რა თა  // რომ

დრო წარ სუ ლი მო მა ვა ლი

სა ვარ ჯი შო № 1  გა ას წო რეთშეც დო მე ბი:
1.თეიმურაზითანდათანშეფიქრიანდა,რათამისსვინდისსყმაწვილიქალისსახელიჰქონდა

მინდობილი;2.სოფელსუთუოდსჭირდებოდაჭკვიანიდაგამოცდილითავკაცი,რადგანსოფ-
ლისათვისცოტაშორიდანეჭვრიტა;3.მთვარისშუქშიხელებიხელებსეძებსთრთოლვით,რადგან
სიცოცხლეგაგრძელდესქვეყნად;4.იმისთვისვმღეროდი,რომმემღერებოდა;5.ამქვეყნადიმიტ-
ომმოვედი,რომუნდამხოლოდლექსებივწერო;6.მხოლოდერთიწამითშეაჩერაჩაქუჩი,რად-
განხელისზურგითთვალშიჩავარდნილიქვისნამცეციამოეწმინდა;7.ძრწოლვითშევცქეროდი
იმისთვის,რომამაზეფიქრსაბედავდა;8.ერთიიმისთვისგაროზგა,რომთმაწამოგზრდიაოდა
მეორეციმისთვის,რომმეტადძირშიმოგიჭრიაო;9.არეშვებოდნენსოფლელები,რათაჯერკიდევ
ჰქონდათმისიიმედი;10.ესომიიმიტომგადავიხადე,ყველასშეეტყორომმეაღარმეშინოდა.
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თე მა  VIII.   ეს ეს ჩას წო რე ბა, შე ნიშ ვნე ბი, ინ ფორ მა ცი ის ჩა მა ტე ბა, 
გან ტვირ თვა, შეც დო მე ბის გას წო რე ბა

ცნობილია,რომტექსტის, წერითინაშრომის ჩასწორებადასრულებულადვერასდროსჩაით-
ვლება.წერისპროცესისერთიანიციკლინაშრომისჩასწორებითადარედაქტირებითმთავრდება,
რასაც ამპროცესისხანგრძლივობისერთიმესამედიეთმობა. ჩასწორებისგარეშეშეუძლებელია
აკადემიურიწერითინაშრომისშექმნა.

ჩასწორებაშეიძლებამაშინვე,როცაამასსაჭიროდმივიჩნევთ,თუმცაუპრიანიამისიდაწყება
წერითი ნაშრომის პირველი ვარიანტისდასრულებისთანავე; ობიექტური შეფასებისადა გულ-
მოდგინედჩასწორებისშემდეგმივიღებთსასურველეფექტს.

ესეს წერისას წინასწარ უნდა გავითვალისწინოთ ყველა ის შენიშვნა, რომლებიც შეიძლება
მკითხველსგაუჩნდეს.ჩასწორებისეტაპზეუნდაწავიკითხოთსამჯერმაინც(სასურველიაწავა-
კითხოთსხვასაც),რადგანჩასწორებასამ დო ნე ზე მიმ დი ნა რე ობს(ესეს,აბზაცისადაწინადადების
დონე).

ესესჩასასწორებლადვასრულებთოთხმოქმედებას:
1.პირველადვადგენთესესნაწილებისშე სა ბა მი სო ბასმათგამაერთიანებელსაკვანძოდებუ-

ლებასთან.წერითინაშრომისპირველვერსიაშიშეიძლებააღმოჩნდესისეთიაბზაცი,რომელიც
შინაარსობრივადარუკავშირდებათეზისს.ზოგიაბზაციკი,შეიძლებაგანსხვავებულ,თუმცასა-
ინტერესომოსაზრებასშეიცავდეს.ამშემთხვევაშიუნდაგავაკეთოთარჩევანი, ანუარივთქვათ
ესესრომელიმენაწილზე,ანშევცვალოთესესთეზისიისე,რომმასშიაისახოსახალიმოსაზრება;

2.ხშირადსაჭიროხდებაესესრომელიმენაწილშიინფორმაციისდამატება,რათამკითველმა
უკეთგააცნობიეროსდაგაითავისოსსათქმელი,ამიტომაცჩასწორებისასსაჭიროაე.წ.სუსტიად-
გილებისგამოვლენადამათიშევ სე ბა შესაბამისიმასალით(წინადადებაანაბზაცი);

3. ეფექტურიჩასწორების ერთ-ერთი აუცილებელიმოთხოვნაა ესესჭარბიინფორმაციისაგან
გან ტვირ თვა. ზოგჯერ ერთ ნაშრომშითავს იყრის საკმარისზე მეტი მასალა,რომელიც არ არის
მნიშვნელოვანიმთავარიაზრისგანვითარებისათვის,რეალურადარაფერსმატებსნაშრომს,შეიძ-
ლებაიგიიყოსსაინტერესო,მაგრამარუკავშირდებოდესთემას.

4.ვარკვევთ,რამდენადთა ნა მიმ დევ რუ ლა დააორგანიზებულიესე.

ესესვაფასებთშემდეგიკრიტერიუმებით:
1.ესეერთმთლიანნაშრომადაღიქმება;
2.იგიერთიძირითადიმოსაზრებისთანამიმდევრულიგანვითარებაადა
განკუთვნილიაკონკრეტულიაუდიტორიისათვის;
3.თეზისიესესდასაწყისშიადაზუსტადშეესაბამებამისშინაარსს;
4.ესეშიმოყვანილიმასალაუკავშირდებათეზისს;
5.ესეშიმოცემულიმასალააუცილებელიამისიძირითადიაზრისგასაგებად;სხვასახის ინ-

ფორმაციის(ფაქტის,მაგალითებისდაა.შ.)დამატებასაჭიროარარის;
6.არარისწარმოდგენილიუინტერესოანარასრულფასოვანიმასალა;
7.ესესორგანიზაციისგადამოწმებააჩვენებს,რომნაწერიადვილადიკითხება:მისისხვადასხვა

მონაკვეთიერთმანეთთანშეერთებულიასაკავშირებელისიტყვებითადაგამოთქმებით. 
ეს ეს სტრუქ ტუ რის ჩას წო რე ბა
1.1.   შე სა ვა ლი აბ ზა ცი
1.მოცემულიათეზისი;
2.შეიცავსმკითხველისთვისსაკმარისინფორმაციასესესარსისგასაგებად;
3.დასმულიაკითხვა,რომელსაცპასუხიუნდაგაეცეს;
4.იწყებანაცნობისიტუაციისაღწერით;
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5.მკითხველსაღუძრავსინტერესსესესწასაკითხად;
თა ვად თე ზი სი კი:  
1. თე ზი სი გან თავ სე ბუ ლია შე სა ვალ  აბ ზაც ში;
2. არ არის კითხვა;  
3.მასშიმოცემულიაზრისგანვითარებაშესაძლებელია;
4.იგიავტორისსურვილსკიარგადმოსცემს,არამედმისმოსაზრებასანპოზიციას;
5.ნათლად,კონკრეტულადდალაკონიურადარისჩამოყალიბებული.

1.2. ეს ეს ძი რი თა დი ნა წი ლი  ფას დე ბა შემ დეგ ნა ირ ად:
1.დასაბუთებულიაესესშესავალშიმოცემულიდებულებები;
2.ყველააბზაცისრულყოფილიადაარაასაჭიროინფორმაციისდამატება;
3.ყოველაბზაცსერთიცენტრალურიაზრიაერთიანებს;
4.ყოველიაბზაციდაკავშირებულიაწინადამომდევნოაბზაცებთან;
5.მსჯელობაგამყარებულიაარგუმენტებითდამოყვანილიაკონტრარგუმენტებიც,რომლებიც

საბოლოოდბათილდება.

1.3. დას კვნა
1.ლოგიკურადგამომდინარეობსესეშიგანვითარებულიმსჯელობიდან;
2.მასშიშეჯამებულიაესესმთავარისაკითხები;
3.პასუხიგაცემულიაშესავალშიდასმულკითხვაზე;
4.მოცემულიაპრობლემისგადაჭრისგზებიდადასახულიაპერსპექტივები.

II. აბ ზა ცის  ჩას წო რე ბა
აბზაციშემდეგნაირადფასდება:
1.აბზაციხასიათდებამთლიანობით:წინადადებებიერთმანეთსლოგიკურადუკავშირდება;
2.აბზაციშეიცავსთემატურწინადადებას,რომელიცგამოხატავსაბზაცისმთავარაზრს;
3.ამხსნელიწინადადებებიასაბუთებსმთავარწინადადებას;
4.შემაჯამებელწინადადებაშიპერიფრაზირებულადააგადმოცემულიმთავარიწინადადების

აზრი;
5.საკავშირებელისიტყვებისწორადარისშერჩეული.

III. წი ნა და დე ბე ბი სა და სიტყ ვე ბის ჩას წო რე ბა
წი ნა და დე ბის შე ფა სე ბის კრი ტე რი უ მე ბი:
1.თითოეულიწინადადებანათლადდაკონკრეტულადგადმოსცემსაზრს;
2.წინადადებამოკლე,ლაკონიურიდატევადია;
3.არგამოიყენებაგაუგებარისიტყვებიდაფრაზები;
4.მოცემულიაუცხოტერმინებისგანმარტებანი;
5.გამოყენებულიამკითხველთამიზნობრივიაუდიტორიისადასიტუაციური
გარემოებებისათვისშესაფერისტონი;
6.გამოიყენებახატოვანიგამოთქმებიდამეტაფორები;კარგადაამორგებულისტილთან;
7.ნაწერშიარარისჭარბსიტყვაობა,ევფემიზმები,კლიშეებიდაარაკორექტული
გამონათქვამები.

ურ თი ერ თშე ფა სე ბა
თანაჯგუფელთაურთიერთშეფასება არისსაუკეთესოხერხი, პრაქტიკულადშევამოწმოთსა-

კუთარიცოდნადაუნარი,როგორცნაშრომისავტორმა,როგორცკრიტიკულმამკითხველმადა
შემფასებელმა.ამშემთხვევაშიცუნდაგავცეთპასუხიკითხვებს:
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1.რაარისესესმთავარიაზრი?
2.რაძლიერიმხარეებიაქვსნაშრომს?რითახდენსიგიკარგშთაბეჭდილებას?
3.სადარისსუსტიმსჯელობადაროგორშეიძლებამათიგამოსწორება?
4.რამდენადზუსტადწარმოადგენსესესშემადგენელიკომპონენტებინაწერისძირითადიდეას

დამისმიზნობრივაუდიტორიას?
5.რაკითხვებისათვისარგაუციაპასუხიავტორს?
6.სადუნდადაემატოსტექსტსსხვადეტალებიდამაგალითებიდარატომ?
7.ესესრამონაკვეთშიდაგვეკარგაანშეგვისუსტდაინტერესინაწერისადმიდარატომ?
8.სადარისესესორგანიზაციაგაუმართავიდარაშეიძლებაგაკეთდესამისგამოსასწორებლად?
9.ნაწერისრომელიადგილიაბუნდოვანი?
აკადემიურადშესრულებულინაშრომი,ბუნებრივია,დაზღვეულიუნდაიყოსგრამატიკული,

სტილურიდასტილისტიკურიშეცდომებისაგან.წინადადებისსტრუქტურასადასიტყვათაშერ-
ჩევასდიდიმნიშვნელობააქვსესესაღქმისადასრულყოფილიწვდომისთვის.

ტექსტისრე დაქ ტი რე ბაბოლოეტაპზეგულისხმობსორთოგრაფიული,სინტაქსური,პუნქტუა-
ციურიდასტილისტიკურიშეცდომებისგასწორებას.სულბოლოსვასწორებთბეჭდურშეცდო-
მებს.

ორთოგრაფიულიშეცდომებიარისსიტყვისდაწერილობაშიდაშვებულიუზუსტობები;მორ-
ფოლოგიურიშეცდომებიკიგულისხმობსარსებითსახელთაკუმშვა-კვეცაში,საკუთარსახელთა
ბრუნებისასდაშვებულშეცდომებს;ბრუნვათაარასწორდაბოლოებებს;ზედსართავი,რიცხვითი
სახელებისდა ნაცვალსახელების, კომპოზიტების, წარმოქმნილ სახელთა მართლწერის წესების
უგულებელყოფას;ზმნურიკატეგორიებისწარმოებისწესებისდარღვევებსდასხვა...

სინტაქსურიშეცდომებია:დარღვევებიქვემდებარისადაშემასმენლისრიცხვშიშეთანხმებასა
დამსაზღვრელ-საზღვრულისბრუნებაში,კავშირებისგამოყენებასათუსიტყვათაწყობაში.

და იხ სო მეთ: სტი ლის ტი კუ რი შეც დო მე ბი
პლე ო ნაზ მი ერთი და იმავე ცნების გადმოსაცემად ერთნაირი მნიშვნელობის სიტყვების 

ხმარებაა. 
პლეონაზმის გამოყენება მიუთითებს სიტყვის მნიშვნელობის უცოდინრობაზე. იგი  გვერ-

დიგვერდ იყენებსიმავე სემანტიკის ლექსემას.
პლეონაზმებია: ზე ვით ავი და, ქვე ვით ჩა ვი და, შიგ ნით შე ვი და. ანალოგიურია: ,,ციხეს გა-

ლავანი ირგვლივ ჰქონდა გარშემორტყმული.“ აქ ზედმეტია „ირგვლივ“ რადგანიმავესემანტი-
კასგადმოგვცემს„გარშემო“.ანკიდევ:,,ოდნავშემწიფდა“ან,,ძალიანგადამწიფდა“.

შეცდომაა:„ეს წიგნი ჩემი საკუთარი ბიბლიოთეკიდან წამოვიღე“; „ეს ჩემი პირადი მოსაზ-
რებაა“. სიტყვები: ,,ჩე მი“, ,,პი რა დი“, ,,სა კუ თა რი“ კუთვნილებაზე მიუთითებს და ერთი რომე-
ლიმე უნდა დავტოვოთ.

პლეონაზმებს ქმნის ზედსართავი სახელის უფროობითი ხარისხის ფორმები. მაგ.: ძალიან
ულამაზესი,უფროუარესი,უფროუკეთესადდაა.შ. 

პლეონაზმის ერთ-ერთ წევრად ხშირად გვხვდება კომპოზიტი: ,,პირ ვე ლი პირ მშო“; ,,მთა
ვა რი დე და ქა ლა ქი“. პირმშო პირველი შვილია, დედაქალაქი–მთავარი ქალაქი (არ არსებობს 
მთავარი და არამთავარი დედაქალაქი).

პლეონაზმებია:,,მო ხუ ცი დე და ბე რი“, ,,ხან ში შე სუ ლი მხცო ვა ნი“ ან და ,,ხან დაზ მუ ლი მო ხუ-
ცი “.

შეცდომას უცხო სიტყვათა სემანტიკის უცოდინრობა უდევს საფუძვლად. სტილისტიკური 
ხარვეზის ამ ტიპს ზოგჯერ ფარულ ტავტოლოგიასაც უწოდებენ: ,,პირ ვე ლი დე ბი უ ტი “, ,,პირ-
ვე ლი პრე მი ე რა “, ად გი ლობ რი ვი აბო რი გე ნი“, ,,მკვიდ რი აბო რი გე ნი “, ,,მო უ ლოდ ნე ლი სი ურ-
პრი ზი “, ,,სა სი ა მოვ ნო სი ურ პრი ზი “, ,,ა ხალ გაზ რდა ტი ნე ი ჯე რი“. 
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ტავ ტო ლო გია ერთ წინადადებაში, აბზაცსა თუ ახლო კონტექსტში ერთისა და იმავე სიტყ-
ვის ან გამოთქმის რამდენჯერმე გამოყენებაა.იგი თავიდან რომ ავიცილოთ, სიტყვა სინო-
ნიმით ან ნაცვალსახელით უნდა შევცვალოთ.ტავტოლოგიურად გამოიყენება მეტყველების 
თითქმის ყველა ნაწილი. 

ტავტოლოგიისმაგალითებია: ,,მას წარმატებები უსურვეს როგორც პირად ცხოვ რე ბა ში, ისე 
საზოგადოებრივ ცხოვ რე ბა ში “. ამ წინადადებაში ტავტოლოგიურადაა გამოყენებული სიტყვა 
,,ცხოვ რე ბა“. უნდა იყოს: ,,რო გორც პირად, ისე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში“;,,მათ იმსჯელეს 
როგორც ცალკეული საენათმეცნერო სა კითხ ე ბის, ისე ორგანიზაციული სა კითხ ე ბის შესახე-
ბაც“. უნდა იყოს:…,,როგორც ცალკეული საენათმეცნიერო, ისე ორგანიზაციული საკითხების 
შესახებ“.

კალ კი სხვა ენის სიტყვის ან გამოთქმის სიტყვასიტყვითითარგმანია. ერთი ენის კალკირე-
ბული ერთეული მეორე ენის სტრუქტურული ასლია.     

არ არსებობს ენა, რომელშიც კალკი არაა, იგი მისი ცვლილება-განვითარების მუდმივი და 
აუცილებელი თანამგზავრია. სხვა ენებთან კონტაქტები, ერთი მხრივ, ამდიდრებს ლექსიკურ 
ფონდს, მეორე მხრივ, თარგმნის პროცესშიუამრავი კალკი შემოიჭრებახოლმე. ბევრი მათგანი 
ქართულმა ენამ შეითვისა. ასეთებია გრამატიკული ტერმინები: ნაცვალსახელი (местоимение), 
დამატება (допольнение), გარემოება (обстоятельство), განსაზღვრება (определение), ქვემდება-
რე (подлежащее), ჟანგბადი, წყალბადი, თვითმფრინავიდაა.შ.ქართულში კალკირების გზი-
თაა შემოსული ისეთი სიტყვები, როგორებიცაა:თანამზრახველი, თანამდებობა, გარემოცვა, 
წინამძღვარი, წინამორბედიდა ა.შ. 

კალკი მაშინაა დასაშვები, როცა ახალი ცნება შემოდის, რომლის შესაბამისიც მიმღებ ენაში 
არ იძებნება.ქართული აქტიური ფორმების ენაა. სწორედ,ამ თვისების წყალობით ქართული
ფრაზამოქნილი და სახოვანია. კალკური გამოთქმებია:გა ყიდ ვა ში ა,  მი მალ ვა შია, შე ტე ვა ზე ა და  
ა. შ. კალკებიაასევეგა და რეკ ვა, გა და ბეჭ დვა, გა და ფა სე ბა, გა დაჯ გუ ფე ბა, მთვრალმდგომარეო-
ბაში,არაფხიზელმდგომარეობაშიყოფნა,ფაქტისახეზეა,რაშიასაქმე,ად გი ლი აქვს.    

შტამ პი ისეთი სიტყვაა ან სიტყვათა შენაერთია, რომელიც უცვლელად  გამოიყენებაზეპირსა და 
წერითს მეტყველებაში. იგიხშირად გამოიყენებაოფიციალურ-საქმიან სტილში. შტამპებიმეტყ-
ველებას მოქნილობას, სილამაზეს უკარგავს,ამიტომმათ არ იყენებენ სასაუბრო სტილში,სადაც,
ჩვეულებრივ, დაცულიაფრაზის ბუნებრივი მდინარება. შტამპებია: აწ არ მო ებს მი ღე ბას, ახ დენს 
შე ფა სე ბას, კრე ბამ და სა ხა გარ კვე უ ლი ღო ნის ძი ე ბა ნი, სა თა ნა დო სი მაღ ლე ზე დგას. მსაზღვრელები: 
გარ კვე უ ლი   და სა თა ნა დო ხშირად უფუნქციოა.

 არ ას წო რია სწო რია

სისრულეშიმოიყვანა შეასრულა,აღასრულა

წესრიგშიმოიყვანა მოაწესრიგა

შეცდომადაუშვა შეცდომამოუვიდა//გაეპარა

შეცდომაშიშევიდა შეცდა

სასწავლებელშიმოეწყო სასწავლებელშიჩაირიცხა,შევიდა

ყურადღებისგარეშე უყურადღებოდ

სამუშაოდგაანაწილეს სამუშაოდგააწესეს

ზიანიმიაყენა დააზიანა

ხმარებაშიშემოიღეს გამოიყენეს
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ატ რო ფია სა მე დი ცი ნო ტერ მი ნია და ნიშ ნავს რო მე ლი მე ორ გა ნოს და სუს ტე ბას, გა დაგ ვა რე-
ბას,გა და ტა ნითკირი სა მეუნ არ ისდაჩ ლუნ გე ბას,და კარ გვას. სტი ლის ტი კა შიატ რო ფია ნიშ ნავს
სიტყვისგრძნო ბისდა სუს ტე ბას,მისარ ას წორდაუმ არ თე ბუ ლოგა მო ყე ნე ბას.ატ რო ფი ისნი მუ შე-
ბია:ჩურ ჩუ ლით გა დას ძა ხა, ცუ დი ავ ტო რი ტე ტი, უსი ამ ოვ ნო სი ურ პრი ზი, ავი ბე დი,  სირ ბი ლით 
სე ირ ნობს...

სიტყვასა ოც არიგან საც ვიფ რე ბელს,საკ ვირ ველსნიშ ნავს;სას ტი კიულ მო ბე ლი,და უნ დო ბე ლი,
შე უბ რა ლე ბე ლია;სა ში ნე ლი –ში შის მომ გვრე ლი.სტი ლის ტი კუ რადგა უმ არ თლე ბე ლია  მო წო ნე-
ბის,სიყ ვა რუ ლისგა მომ ხატ ველსიტყვებ თანსა ში ნე ლის, სას ტი კის  გა მო ყე ნე ბა.  

წყა ლო ბა, შემ წე ობა, მე ოხ ებადა დე ბი თისე მან ტი კისსიტყვე ბია.მათხში რადუმ არ თე ბუ ლოდ
იყ ენ ებ ენუარ ყო ფი თისე მან ტი კის სიტყვებ თან: ავ ად მყო ფო ბის წყა ლო ბით; უდ არ დე ლო ბის წყა-
ლო ბით.თუსათ ქმე ლი სად მიირ ონი ულიდა მო კი დე ბუ ლე ბაარიგ ულ ის ხმე ბა,შეც დო მაა:უყ ურ-
ადღე ბო ბის//და უდ ევ რო ბის//უკ ონ ტრო ლო ბის//უამ ინ დო ბისწყა ლო ბით.

უნ და იყ ოს:უყ ურ ადღე ბო ბის//და უდ ევ რო ბის//უკ ონ ტრო ლო ბისგა მო//შე დე გად

არ ას წო რია სწო რია

აუტანლადშია ძალიანშია

საშინლადმოსწონს ძალიანმოსწონს

საშინლადუყვარს ძალიანუყვარს

სასტიკადუყვარს ძალიანუყვარს

საოცრადუხდება ძალიანუხდება

საოცრადლამაზია ძალიანლამაზია

დაუდევრობისწყალობით დაუდევრობისგამო

სიზარმაცისწყალობით სიზარმაცისგამო

ძალიანარმოსწონს სრულიადარმოსწონს

ძალიანარუხდება სრულიადარუხდება

პა რო ნი მია ბერძნულისიტყვაადანიშნავს,,ახლოსიტყვას“.იგულისხმებაშინაარსითსხვადას-
ხვა,მაგრამბგერითიშედგენილობითმსგავსისიტყვები,მაგ.:ავ სტრიადაავ სტრა ლი ა,შვე ციადა
შვე ი ცა რი ა,სა ცო ლოდასა ცო ლე,გან ჩი ნე ბა დაგა ნა ჩე ნიდამისთ.

პარონიმებადმიჩნეულიაროგორცერთიძირიდანმომდინარე,ბგერობრივადმსგავსისიტყვე-
ბი,ისეშემთხვევით,გარეგნულადმიმსგავსებულიც,რომელთაცსრულიადანრამდენადმეგან-
სხვავებულიმნიშვნელობააქვთ,ამიტომაცხშირადიყენებენერთისმაგივრადმეორეს.სა ცო ლეს
უწოდებენ ქალს,რომელიცცოლადუნდა შეირთონ, ხოლოსა ცო ლო კი ის ვაჟია, ვისაცცოლის
თხოვნისასაკიშეუსრულდა,ვინცდასაქორწინებელია,ანცოლიარჰყავს.მაგ.:მახარესკარგისა-
ცო ლეავუჩინოთ(შ.არაგვ.);ორმოციწლისსა ცო ლოთეიმურაზიშევიდაქალებისამორჩევაში(ლ.
არდაზ.).მოყვანილმაგალითებშისა ცო ლედასა ცო ლო სწორადაანახმარი.ამსიტყვათაპარონიმია
ჩანსასეთწინადადებაში:მშობლებიმონახავენვაჟიშვილისათვისსა ცო ლოსდაქალიშვილისათ-
ვისსაქმროს(ე.ნინოშვ.).

ქართულშიპარონიმულადხმარობენუცხოწარმოშობისსიტყვებს,როცაარიცნობენ,ანკარგად
არიციანასეთენობრივერთეულთაზუსტიმნიშვნელობა.ასეთშემთხვევასუფრომეტადვხვდე-
ბითთანამედროვე პუბლიცისტიკის ენაში, მაგალითად: კამ პა ნი ა/ /კომ პა ნი ა, ექ სპერ ტი/ /ექ სპორ-
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ტი, ფაქ ტი/ /ფაქ ტო რი, პე ნა ლი/ /პე ნალ ტი, ად რე სა ტი/ /ად რე სან ტი, დიპ ლო მა ტი/ /დიპ ლო მან ტიდა
მისთ.

სიტყვა კამ პა ნი ა- კომ პა ნია ფრანგულიადა სხვადასხვა მნიშვნელობის მატარებელია, კერძოდ
კამ პა ნია ნიშნავს:ა.ლაშქრობას,საომარმოქმედებას;ბ.ერთდროულადჩატარებულრაიმეორგა-
ნიზებულსაქმიანობას(მაგ.საარჩევნოკამპანია);კომ პა ნიაკინიშნავს:ა.რამდენიმეპირს,რომლე-
ბიცერთადატარებენდროს,თანამესუფრეებს;ბ.სავაჭროანსამრეწველოამხანაგობას.ზოგჯერ
აღრეულიამათიმნიშვნელობანი.მაგ.:დაიწყოხელმოწერებისკომ პა ნია(უნდაკამ პა ნი ა);...სვამენ,
თავსვერაღწევენცუდკამ პა ნი ას (უნდაკომ პა ნი ას)...

ფაქ ტიისაა,რაცსინამდვილეშიხდება,ნამდვილი,უეჭველირამ,რაცდასკვნისგამოსატანად
გვჭირდება.ფაქ ტო რიკინიშნავსმოვლენისგანმსაზღვრელს,მამოძრავებელძალას.პარონიმებია
ასევე:პე ნა ლიდაპე ნალ ტი.პე ნა ლიგერმანულისიტყვაადანიშნავსსაკალმეყუთს,პე ნალ ტიკი_
ინგლისურიდაფეხბურთშითერთმეტმეტრიანსაჯარიმოს.

არცთუიშვიათადპარონიმიასვხვდებითქართულსიტყვებშიც,მაგ.:სას მი სიდასას მე ლი, აღ-
ქმადააღ თქმა, თარ გმა ნიდათარ გმნა, უებ როდაუე ბა რი, გო ნივ რუ ლი დაგო ნებ რი ვი, თით ქმისდა
თით ქოს, იწყ ებსდაიწყ ობს, აცხ ობსდააცხ ებ ს... თითოეულიმათგანისარადანიშნულებისამებრ
გამოყენებაცვლისწინადადებითგამოხატულაზრს,ამიტომმათიხმარებისასდიდიყურადღება
გვმართებს,მსგავსისიტყვებიუნდაგაიმიჯნოსერთმანეთისგან.მაგ.:შე სა ხე და ო ბაგულისხმობს
ადამიანისგარეგნულმხარეს,შე ხე დუ ლე ბაკი_ აზრს;სწავ ლაცოდნისმიღებაა,სწავ ლე ბაკი–
მისიგადაცემა;სას მი სისხვაა,სასმელი_ სხვა.სას მი სიჭურჭელია,რაშიცსას მელსასხამენ;აღ ქმა
შეთვისებას,შეგრძნებას,ასახვასგულისხმობს,აღ თქმაკი–პირობისდადებას...

სა ვარ ჯი შო №1ა)ჯგუფშიმუშაობა:გაასწორეთდაშეაფასეთერთმანეთისნამუშევრები.
თავ-მოყვარეობადაპატივმოყვარეობა
ჩვენს თვალ-წინ თავმოყვარეობის პატივმოყვარეობად ტრანსფორმაციის საშინელი პროცესი

მიმდინარეობს.თავ-მოყვარეკაციმშვენიერებაა,პატივ-მოყვარესიმახინჯე.
თუადამიანურბუნებასპატიოსნებაგამოეცალა,ვაჟკაცობაიკარგება.პატიოსნებამთავარიპი-

რობააიმისთვისრომკაციიყოსრაინდი,ვაჟკაცი.ქართველიკაცისრაინდულბუნებასსულპატი-
ოსნებაკვებავდა.პატიოსანკაცსრაცდაემართა20-ესაუკუნეში,ესუკვევთქვით.შეიძლებათქმუ-
ლი გააღრმაო,გაამდიდრო,გამოკლებითკივერაფერსვერგამოაკლებ.მოსალოდნელიიყოდა
მოხდაკიდეცქართველისვაჟკაცურიბუნებისდეფორმირება.ისდარჩაგაბედულ,რისკიანკაცად,
მაგრამესგაბედულებადარისკია,თავხედადამიანსაც,რომამკობსმთელისიცოცხლისგანმავ-
ლობაში.მოგეჩვენებათკიდეც,რომვაჟკაცურია.არმოტყუვდეთ,,,შუაუზისდიდიმზღვარი“.რო-
დესაცპატიოსნებასგამოვეთხოვეთ,ჩვენვაჟკაცობასაცგამოვეთხოვეთ.

თავმოყვარებააჩრდილივითდალასლასებსქართველიკაცისსულში.უძველესიტაძარისფრაგ-
მენტებადნაფლეთებადდეტალებადშერჩენილიფრესკებისმკრთალკონტურებსგვაგონებსიგი.
სახვალიოდსრულიგაქრობაუწერიათ.

რამდაგვაკარგვიათავმოყვარეობათითეულსცალკ-ცალკე!
ცხოვრებისნირმამოიმოქმედაეს!ჩვენდიდიხნისგანმავლობაშიყალბიცხოვრებითვიცხოვ-

რეთ.თაღლითობისადაყალთაბანდობისგზებითგავლიეთსაუკუნედაამგვარსვლასუკვალოდ
არჩაუვლია.პირველისაქვეყნოტყუილირომვსთქვით,პირველისისხლისწვეთიმაშინგამოვა-
ცალეთთავმოყვარეობას.ჩვენკიიმდენიტყუილისთქმადაქვჭირდა!ჩვენიურთიერთობატყუ-
ილისშინაარსზეგავაწყეთდათავმოყვარეობარატინისკედელიუნდაყოფილიყო,რომრღვევა
არდაეწყო!
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სა ვარ ჯი შო №2   გა ას წო რეთ შეც დო მე ბი.
ნაყინისისტორიასამიათასიწლისუკანჩინეთშიდაიწყო...თავიდანესმხოლოდატამისადა

ლიმნისნაჭრებითმორთულიყინულისნატეხებიიყო.ალექსანდრემაკედონელითოვლისღვი-
ნოს რძის თაფლისშერევასახდენდადაისემიირთმევდა.თურმერომისიმპერატორინერონი
მონებსსაგანგებოთაგზავნიდამთებშითოვლისჩამოსატანადდამისგანსაყვარელნუგბარსაკე-
თებდა კურკა გამოცლილატმებშიტენავდადაისე მიირთმევდა.იტალიაშინაყინისრეცეპტი
მარკოპოლომშეიტანა.თავიდანნაყინისგასინჯვისუფლებამხოლოდუფლისწულებსქონდათ
მე-12-ესაუკუნეშიმუსიეჯოზეფმაშეიძინანაყინისრეცეპტიდაპარიზში1-ლისანაყინეგახსნა
ამერიკაშიმოდურიდესერტიცნობილმამეწარმემფილიპლენელმაშეიტანამასარცუფიქრია
ამგემრიელიდესერტისდამზადებისტექნიკასაიდუმლოთშეენახა თურმეჯორჯვაშინგტონი
თავისისაკუთარიხელითამზადებდანაყინს1846წელსამერიკელმადიასახლისმანენსიჯონ-
სონმანაყინისდამამზადებელიაპარატიგამოიგონა.ნაღებისნაყინიპირველადნაპოლეონმე-
3-ისმართველობისდროსქ.პლობიერ-ლებემბშიშეიქმნადაამიტომაცუწოდესმასპლომბირი.
1919წელსქრისტიანნელსონმაშოკოლადისმინანქარითნაყინიგააკეთა,მასესკიმოსისღვეზელი
უწოდადაჯოხზეწამოაცვა.ალბათგიყვართამგემრიელინუგბარისკინოთეატრებშიმირთმევა,
მაგრამვინიცისვინდამკვიდრაესტრადიციაერთხელგადაწყვიტესშოკოლადითმოჭიქული
ნაყინიკინო-თეატრებშიგაეყიდათ.ფილმსრომლისდროსაცყველაზეუმეტესინაყინიგაიყიდა
ესკიმოერქვასწორედამისთვისშეარქვესამნაყინსესკიმო.
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სა ვარ ჯი შო № 3. გა ე ცა ნით ერთ თე მა ზე  (,,სიყ ვა რუ ლი ყვე ლასუნ და“)  და წე რილ ორ ტექ სტს. 
შე ა ფა სეთ სტუ დენ ტთა ნა მუ შევ რე ბი  ზე მო მოყ ვა ნი ლი კრი ტე რი უ მე ბის  მი ხედ ვით და მი ე ცით მათ 
კონ კრე ტუ ლი რჩე ვე ბი; ჩა ას წო რეთ შე სა ბა მი სი ად გი ლე ბი, გა აკ ეთ ეთ პრე ზენ ტა ცია (ჯგუფ ში მუ შა-
ობა).  

ნი მუ ში №1.რაარისსიყვარული?ამთემაზეუამრავფილოსოფოსს,მწერალს,მხატვარს,ჩვეუ-
ლებრივადამიანებს,მათშორის,დრამატურგებსაცკიუსაუბრიათ.ძალზედრთულიაისაუბრო
იმგრძნობისშესახებ,როცათავადარგამოგიცდიაიგი.ამბობენ,ისაღმაფრენაა,თავისუფლებადა
უაზროდსაინტერესოჰარმონია.მასზეუსაუბრიათ,მასზეპოემებიდაუწერიათ,მისთვისუგალო-
ბიათდაგუნდრუკიცუკმევიათ.

ამბობენ, ცოდვაა ის ადამიანი, რომელსაც არ ჰყვარებია, მართალიცაა, ვინაიდან სიყვარული
თავადღმერთია, სწორედ ამიტომ აქდაშვებული ყოველი შეცდომა მიუტევებელია. ,,სიყვარუ-
ლისთვისდაენარცხაქვაზეტაბიძე“–იტყვისმწერალითავისლექსში.ნამდვილადიგიაგრძნობა,
რომლისთვისაცარარსებობსმიუღწეველიდამიუწდომელი.ისარისჩემთვისსაოცარი,სიგიჟეე-
ბისმკეთებელიძალა,ძალა,რაცაშენებს,ძალა,რომელიცანგრევს,განერვიულებს,გატირებს,ვით
მეფელირი,ლირი,ყველასგანმიტოვებული.

სიყვარულიყველასუნდა,ვინაიდანისიშვიათიმარგალიტია.იგიდილისცვარია,დედისნა-
ნაა,ქალისმანდილია,სვეტიცხოველია,სიწმინდეა.იგიათავადუფალი,შემქმნელიკაცობრიობის.
მასზედოცნებობსდიდიც,პატარაც,მოხუციც,ახალგაზრდაც.ამბობენ,რომახალგაზრდებისთვის
სიყვარულიწამგებიანია, იმიტომ,რომისინიივიწყებენ კარიერას,თავის ამბიციასდა კარგავენ
მიზანმიმართულობას, ხელიეშლებათ  საზოგადოებრივცხოვრებაში. ეს ყველა-ფერი ახალგაზ-
რდებმაიციან,მაგრამმათსიყვარულსხომარაფერიდაუდგებაწინ!აქიდანჩანს,რომიგიაყოვ-
ლისშემძლეძალა,სინათლესიბნელეში.

საიდანმოდისსიყვარული?ალბათზღაპრებიდან,ციდან,უფლიდან,იქნებმარიტადანაც...არ
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ვიცი,საოცარია,მაგრამყოველი,მცირეთუდიდი,ბალახიდაპეპელა,ქვიშადაკენჭიგაჟღენთი-
ლიასიყვარულით.

დადიახ,,,დედამიწასსიყვარულიატრიალებსდომენიკო“.
ნიმუში№2.დროგადიოდადავფიქრობდი,რომსიყვარულიშეუცნობელიხდებოდა,რომმის

ქვეშმოქცევათუნდაცმოკლეხნითჩემთვისდამღუპველიგახდებოდა,ამიტომაცისფიქრი,რომ
ძირსდავვარდებოდი,ფეხითგავითელებოდი,თავიდანარმშორდებოდა.ირგვლივლამაზადმი-
მოხედვასაც  ვერ ვასწრებდი, ისე მშორდებოდადა გულს სიცივე ემჩნეოდა.რა იქნებოდა,რომ
ბედნიერისიყვარულიმეცმწვეოდადაგავბედნიერებულიყავი.

მაგრამ,ეჰ,ცხოვრებავ,შენხომადამიანებსშენსნებაზეათამაშებ,შენხომარშეგიძლიაგაიგო
წუხილი,დარდი,სიხარული.

მეცმინდასიყვარული,მინდა,მინდა,სიყვარული,სიყვარულიამოუცნობელიდასიყვარული
მეოცნებე.მინდა,მაგრამარმაძლევმას,მეხომმალეძირსდაცემულიაღმოვჩნდებიდავერშევ-
ძლებისევვიხილოისსიტკბოება,ისსიხარული,დაისბედნიერება,რაცსიყვარულსმოაქვს.

მცივა,მეშინია,მეხომპატარავარ,მეხომარშემიძლიაგავუმკლავდეცხოვრებისჭიდილს,მე
ხომარძალმიძსშევეჭიდოცხოვრებისმძიმეტვირთს.მეხომპატარადაშეუმჩნეველივარ.ჩემ-
-ნაირიხომათასიდამილიონია.ჩემოტკბილოდახანმოკლეოცხოვრებისხანავ,რატომარმომეც
საშუალებაგანმეცადასიყვარულისტკბილიგემო.ცოტაკიდევმრჩება,ცოტასკიდევვიფარფატებ,
ვინავარდებდაეგებამეცგადმომხედოსცხოვრებამმოწყალეთვალით.

ვუყურებდიფანჯრიდანფიფქებისცვენას.დაესერთიპატარაფიფქიბევრრამეებსმელაპარა-
კებოდა,მაგრამუცებიგიგაუჩინარდა,უკვევეღარვხედავდიდაგულიმეტკინა,ვიგრძენი,რომ
სიყვარულიყველასუნდა,სულიერსაცდაუსულოსაც,დიდსაცდაპატარასაც.სიყვარულითხომ
ჩვენიგრძნობაღიადაგახსნილიხდება.უსიყვარულოდადამიანიუპატრონოდმიტოვებული,მი-
ხავსებულებივართ.დავერგვამჩნევენ,ვერხვდებიან,რომყველაფერსაქვსენა,ყველაფერსეს-
მის,ყველაფერსსტკივა.მინდა,მინდა,მინდა,სიყვარულიმინდა.

შე ფა სე ბა
№1.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––

№2.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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ცოდ ნის შე სა მოწ მე ბე ლი კითხ ვე ბი:

1. რასნიშნავსრედაქტირება?
2. რამდენჯერუნდაწავიკითხოთნაწერისშავიპირი?
3. ესესშეფასებისასრასვადგენთპირველყოვლისა?
4. რამიზანსემსახურებაშევ სე ბა?
5. რამიზანსემსახურებაინფორმაციისგან ტვირ თვა?
6. რაიგულისხმებანაშრომისთანმიმდევრულადორგანიზებაში?
7. რადარადონეებისმიხედვითვაფასებთწერითნამუშევარს?
8. რაკრიტერიუმებითფასდებაესესსტრუქტურა?
9. რაკრიტერიუმებითფასდებააბზაცი?
10. რაკრიტერიუმებითფასდებაწინადადება?
11. რაშიგვეხმარებაურთიერთშეფასება?
12. რატიპისდარღვევებიამორფოლოგიურიშეცდომები?
13. რატიპისდარღვევებიასინტაქსურიშეცდომები?
14. რატიპისდარღვევებიაორთოგრაფიულიშეცდომები?
15. რაარისკორექტურადაწერითინაშრომისშესრულებისრომელეტაპზევაკეთებთმას?
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თე მა IX. ცი ტი რე ბა და პე რიფ რა ზი რე ბა. პლა გი ა ტი

ცი ტი რე ბა (გერმ.Zitieren<Zitat(ლათ.)სხვატექსტიდანრისამეუცვლელად,სიტყვასიტყვით
ამოწერაა. ავტორისაკუთარიპოზიციისგასამყარებლად,დასასაბუთებლადიყენებსსხვათამო-
საზრებებსაც.ასეთშემთხვევაშიციტატაარგუმენტისროლსასრულებს.

თუციტატასიტყვასიტყვითიამონაწერიატექსტიდან,პე რიფ რა ზი რე ბა კი ავტორისეულიმსჯე-
ლობისსაკუთარისიტყვებითგადმოცემაა.

ავტორისეული პოზიციის შესაჯამებლად აუცილებელია პერიფრაზირების წესების ცოდნაც.
ტექსტისწაკითხვისადაგაგებისშემდეგსტუდენტმაუნდაშეძლოსმისიცალკეულიმონაკვეთე-
ბისსაკუთარისიტყვებითგადმოცემა.

პე რიფ რა ზი რე ბის თვისაუცილებელიაგავიგოთნაწერის,ნაშრომის ძირითადიიდეა.შემდეგ
უნდაგადავიკითხოთიგი,რათადეტალებიცდავიმახსოვროთ.ავტორისმთავარისათქმელიისე
უნდა გადმოვცეთ,რომკომენტარებისგანთავიშევიკავოთ.პერიფრაზირებისასმთავარიარგუ-
მენტებიისეუნდაამოვარჩიოთ,რომდეტალებსარჩავუღრმავდეთ.როგორცწესი,საკვანძოიდე-
ებითემატურწინადადებაში არის  ჩაქსოვილი,ის კიყოველთვის  აბზაცისთავშიამოცემული,
ამიტომყურადღებითუნდაგადავხედოთპარაგრაფებისპირველწინადადებებს,ასევეანოტაცი-
ასადადასკვნას.ქვესათაურებშიავტორიგადმოსაცემშინაარსსთავადყოფსნაწილებად,ამიტომ
ისინიგვეხმარებაპერიფრაზირებისას.

კარ გი   პე რიფ რა ზი რე ბის   კრი ტე რი უ მე ბია: 
· წყაროსმითითება;
· ორიგინალისზუსტიდაკონკრეტულიინტერპრეტირება;
· არუნდაშეიცავდესდამატებითკომენტარებს;
· ყურადღებისგამახვილებამხოლოდძირითადსაკითხებზედაარაკონკრეტულდეტალებ-

ზე;
· ავტორისიდეებისსაკუთარისიტყვებითგადმოცემა(წულაძე,2006).
როცანაშრომსვწერთ,ჩვენარაერთი  ავტორისშეხედულების გაცნობა-დამუშავებაგვიწევს,

ამიტომაუცილებელიაისინიკარგადგავიაზროთდასხვათამოსაზრებანისაკუთარისიტყვებით
გადმოვცეთ,საკუთარყალიბშიმოვაქციოთ...სხვათანააზრევიმკითხველსნატურაშივაჩვენოთ,
მისი,,მთელიეშხი“(წულაძე2006:33)დავანახვოთდაგანვაცდევინოთ.ავტორისათქმელსმეტად
ექსპრესიულად, შთამბეჭდავად გადმოგვცემს.  ,,მკითხველის ინტერესი მძაფრდება, როცატექ-
სტშიბრჭყალებსმიადგება.მწერალიელმორლეონარდოამბობს,რომისუკანაპლანზეგადადის,
მკითხველებსმათიმოსმენასურთ,ჩემიკიარა(მენჩერი,2012:303).სწორედამშთაბეჭდილების
(პოზიტიურითუნეგატიურიგანცდების,ემოციების)მკითხველისთვისგასაზიარებლადაასაჭი-
როდააუცილებელიციტირება,ტექსტიდან კონკრეტულიადგილისმოყვანა-დამოწმება.ამრი-
გად,ციტირებისდანიშნულებაანათქვამისდასაბუთება ავტორისეულისიტყვებით. ,,ციტატები
ჩვენთვისწმიდათაწმიდაა.თუარისრაიმესაფუძველიდამათიგადაკეთებისცდუნებაგიჩნდება,
უნდამოაცილობრჭყალებიდასაკუთარისიტყვებით გადმოსცე“ (ნიუ-იორკტაიმზი(მენჩერი,
2012:303).

ცი ტი რე ბის წე სე ბია
ა)ციტატა,რომელიც50სიტყვასარაღემატება,ტექსტშიპირდაპირჩაერთვისდაბრჭყალებ-

შიჩაისმება;
ბ)უფროდიდიმოცულობისციტატაშეიძლებაძირითადიტექსტისგანგამოვყოთველის

დავიწროებით;ბრჭყალებიარაასაჭირო;
გ)თუავტორითავადიყენებსციტატას,მაშინესმონაკვეთიცდაავტორისსიტყვებიცბრჭყა-

ლებშიუნდაჩაისვას.მაგ.:ილიაჭავჭავაძესაგანგებოდმსჯელობდაიმაზე,რომუზნეობისმხი-
ლებასარუნდამოვერიდოთსხვისიწყენინებისშიშით,რადგანესბევრნაირადსაზიანოა:,,ბაძით
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ქვეყანაწახდებაო,ნათქვამია.მსჯავრდაუდებელიბოროტიმაცდურებისმახეადაშიგადვილად
გაიბამსთავსგულთბილიდახასიათდაუდგრომელიკაცი,,უსირცხვილოსთუარარცხვენ,ბაძით
მორცხვიცგაურცხვდება““.

დ)თუმთლიანიციტატისდამოწმებაარგვინდა,გამოტოვებულადგილასსამიწერტილიუნდა
დავსვათ;

ე)თუციტატაშისაკუთარიიდეისჩართვაგვსურს,იგიფრჩხილებშიუნდაჩავსვათ(ვიმოწ-
მებთწულაძისმიხედვით).

რაც შე ეხ ება ცი ტა ტა ში სას ვე ნი ნიშ ნე ბის გა მო ყე ნე ბას, წერ ტი ლი და მძი მე ყო ველ თვის ბრჭყა-
ლის შიგ ნი თაა, და ნარ ჩე ნი სას ვე ნი ნიშ ნე ბი კი – ბრჭყალს გა რეთ, თუ რა თქმა უნ და, ის ინი თა ვად 
ავ ტო რის ცი ტა ტას არ ახ ლავს.

თუზედმიწევნითზუსტადარდავიცავთციტირება-პერიფრაზირებისწესებს,ესპლაგიატამ-
დემიგვიყვანს.

პლა გი ა ტი (ფრანგ.plagiat)სხვისიიდეებისსაკუთარმოსაზრებადგასაღებაა.ესსიტყვადღე-
ვანდელიმნიშვნელობითევროპულენებშიXVII საუკუნიდანგამოიყენება.რომაულსამართალში
plagium(სიტყვასიტყვითმიტაცება,ქურდობა)ნიშნავდათავისუფალიადამიანისუკანონო,დანა-
შაულებრივგაყიდვას,რისგამოცდამნაშავეგაროზგვითისჯებოდა.თავდაპირველად,ლიტერა-
ტურულისაკუთრებისქურდობისაღსანიშნავადხმარობდნენლათ.ტერმინს,,plagiumlitterarium“.
ამმნიშვნელობითისგამოიყენებავიქტორჰიუგოსრომანში,,კაცი,რომელიციცინის“ბავშვისგა-
ტაცებისაღსანიშნავად.

ყველაზეხშირადსტატიასათუმონოგრაფიაშისხვისთხზულებას,იდეასანსხვისითხზულე-
ბისფრაგმენტებსავტორისდაუსახელებლადიყენებენ,თავისადასაღებენ.

თუავტორობისმითვისებაპლაგიატია,სხვისიინტელექტუალურიშრომისშედეგებისარამარ-
თლზომიერგამოყენებასდაპუბლიკაციისავტორობისმითვისებას  ,,პი რა ტო ბა“ ჰქვია.

პლაგიატადმიიჩნევასხვისიაზრებისისეთიგადმოცემაც,როცასინონიმებსვიყენებთანთუნ-
დაცერთფრაზასგადმოვიღებთ,ანკიდევსიტყვათაწყობასვიმეორებთ.პლაგიატისთავიდანას-
აცილებლადბრჭყალებშიუნდაჩავსვათყველაფერი,რაცჩვენინააზრევიარარის;პერიფრაზი-
რებისასსაგანგებოდუნდაგადავსინჯოთწინადადებები, სიტყვებსმხოლოდხომარვუცვლით
ადგილსდამხოლოდსინონიმებითხომარვანაცვლებთ,აუცილებელიადავტოვოთმხოლოდავ-
ტორისიდეადაგადმოვცეთსაკუთარისიტყვებით.მეტადსაინტერესოფაქტია,რომგერმანიის
ფედერაციულირესპუბლიკისთავდაცვისმინისტრის,კარლ-თეოდორცუგუტენბერგისდისერ-
ტაციისუდიდესინაწილისხვაწყაროებიდანიყოკოპირებული.მასჩამოართვესსამეცნიეროხა-
რისხიდათანამდებობიდანაცგადააყენეს.

პლაგიატისთავიდანასაცილებლადტექსტსრომწავიკითხავთ,წიგნიუნდადავხუროთდაისე
გადმოვცეთდედააზრი.ამისშემდეგპერიფრაზირებულიმონაკვეთიუნდაგადავსინჯოთ,სად-
მეხომარგამოგვიყენებიამსგავსიფრაზები.

სა ვარ ჯი შო №1. წა იკ ითხეთ ნა პო ლე ონ ბო ნა პარ ტეს წე რი ლი ბო გარ ნე სად მი  და გააანალიზეთ 
ქვე მოთ მო ცე მუ ლი  პე რიფ რა ზი რე ბის ნი მუ შე ბი. იმ სჯე ლეთ, რო მე ლი მათ გა ნია პლა გი ატი და გა-
ხა ზეთ მი სი ნი მუ შე ბი.

 ჩე მო  ერ თა დერ თო  ჟო ზე ფი ნა! შენ გან  მო შო რე ბულს მთე ლისამ ყა როუდ აბ ნოდმეჩ ვე ნე ბა,
რო მელ შიცმე მარ ტოვარ...  შენ  ჩე მი სუ ლიდა იპყა რიდაუფ რომე ტიც, შენ ჩე მი ერ თა დერ თი
ფიქ რიხარ.რო ცამომ ბეზ რდე ბი ანმო საწყე ნიარ სე ბე ბი,ად ამი ან ებირომჰქვი ათ,რო ცამზადვარ
სი ცოცხლედავ წყევ ლო.ხელსგულ ზედა ვი დებ,იქშე ნიხა ტე ბამაქ ვს,ვუ ყუ რებმას,სიყ ვა რუ ლი
ჩემ თვისაბ სო ლუ ტუ რიბედ ნი ერ ებაა...რაჯა დო თიშეს ძე ლიდა გე მორ ჩი ლე ბი ნამთე ლიჩე მიუნ-
არიდამთე ლიჩე მისი ცოცხლისის ტო რია!

სიკ ვდი ლიისე,რომშე ნისიყ ვა რუ ლითარდავ ტკბე,ჯო ჯო ხე თუ რიწა მე ბაა, ეს არ ისსრუ ლი
გა ნად გუ რე ბისნამ დვი ლისა ხე.ჩე მოერ თა დერ თომე გო ბა რო,ბე დი სა განრჩე ულო,რა თაერ თად
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გა ვი არ ოთცხოვ რე ბისძნე ლიგზა.იმდღეს,რო ცაჩე მიაღ არიქ ნე ბი,სამ ყა როჩემ თვისმთელთა ვის
მშვე ნი ერ ებ ასდა კარ გავს.

1.ნა პო ლე ონბო ნა პარ ტეს,ჟო ზე ფი ნაბო გარ ნეს განმო შო რე ბულს,ცხოვ რე ბაუდ აბ ნოდეჩ ვე ნე ბა.
სხვაად ამი ან ებიმის თვისმო საწყე ნიარ სე ბე ბიარი ან,უმ ის ოდცხოვ რე ბააზ რსკარ გავს,მზა დააიგი
დას წყევ ლოს.

შეყ ვა რე ბუ ლინა პო ლე ონ ის თვისჟო ზე ფი ნაბო გარ ნეერ თა დერ თიმე გო ბა რია,ბე დი სა განრჩე-
ულია,სიყ ვა რუ ლიმის თვისაბ სო ლუ ტუ რიბედ ნი ერ ებაა,სიკ ვდი ლიისე,რომმი სისიყ ვა რუ ლით
არდატ კბეს,ჯო ჯო ხე თურწა მე ბადწარ მო უდ გე ნია.

2.გა ხა ზეთ პლა გი ატ ის ნი მუ შე ბი. შე ეც ად ეთ, ისე გა აკ ეთ ოთ პე რიფ რა ზი რე ბა, რომ პლა გი ატი 
თა ვი დან აიც ილ ოთ

ამწე რილ შიგად მო ცე მუ ლიაჟო ზე ფი ნაბო გარ ნესგან შო რე ბითგა მოწ ვე ულისევ და.ნა პო ლე ონი
თავსეულ ადგრძნობს,მი სისუ ლიჟო ზე ფი ნასდა უპყრია,ისმი სიერ თა დერ თიფიქ რია,თვალ წინ
მი სიხა ტე ბააქ ვს.

ჟო ზე ფი ნასსიყ ვა რუ ლინა პო ლე ონსსრულბედ ნი ერ ებ ასან იჭ ებს.იგიგრძნობსმისუს აზღვრო
ძა ლას. მი სი აზ რით, სიკ ვდი ლიისე,რომ სიყ ვა რუ ლით არდატ კბეს,ჯო ჯო ხე თუ რი წა მე ბაა, ეს
არ ისსრუ ლიგაქ რო ბისჭეშ მა რი ტისა ხე.იგიმზა დაამას თანერ თადგაიაროსცხოვ რე ბისგზადა
დატ კბესსამ ყა როსმშვე ნი ერ ებ ით.

1.წე რილ შიგად მო ცე მუ ლიასატ რფოსგან შო რე ბითგა მოწ ვე ულისევ და.რო ცანა პო ლე ონ ისგუ-
ლისხვასუპყრიადაისმის განშორ საა,ცხოვ რე ბაუაზ რო ბადიქ ცე ვა,ირ გვლივყვე ლა ფე რიმო-
სა ბეზ რე ბე ლია,მი სისიყ ვა რუ ლითსულ დგმუ ლობს:,,რო ცამომ ბეზ რდე ბი ანმო საწყე ნიარ სე ბე ბი,
ად ამი ან ებირომჰქვი ათ,რო ცამზა დავარსი ცოცხლედავ წყევ ლო.ხელსგულ ზედა ვი დებ,იქშე ნი
ხა ტე ბამაქ ვს,ვუ ყუ რებმას“...გრძნობსრასიყ ვა რუ ლისძალ მო სი ლე ბას,სრულბედ ნი ერ ებ ას,უძ-
ლე ვე ლიმხე დარ თმთა ვა რიმი იჩ ნევს,რომსწო რედიგიან იჭ ებსმშვე ნი ერ ებ ასსამ ყა როსდამას ვე
შე უძ ლიაად ამი ან ისარ სე ბო ბასრუ ლიგა ნად გუ რე ბის განიხ სნას.

სა ვარ ჯი შო2. წა იკ ითხეთ ნაწყვე ტი ილი ას პუბ ლი ცის ტუ რი წე რი ლი დან ,,სა ქარ თვე ლოს მო ამ-
ბე ზედ“. და წე რეთ, რა არ ის ავ ტო რის მთა ვა რი სათ ქმე ლი, გა მო იყ ენ ეთ ცი ტი რე ბა-პე რიფ რა ზი რე-
ბის ნას წავ ლი წე სე ბი.

,,სა ქარ თვე ლოს მო ამ ბე ზედ“
ყო ვე ლიკა ცი,რო მელ საცკითვა ლებ ზეჩა მო ფა რე ბუ ლიარააქ ვსრა,ხე დავს,რომცხოვ რე ბარაც

გუ შინიყო,ისდღესაღ არარ ის,რომიგიიც ვლე ბა,მი დისწინდამო აქ ვსგა ნახ ლე ბაყო ვე ლის ფრი-
სა.წე სი,ჩვე ულ ობა,აზ რი,გრძნო ბა,ენა,რო მე ლიცმა გა თიგა მო მეტყვე ლია,ყო ვე ლი ფე რიიც ვლე-
ბამისძლი ერგავ ლე ნი სა გან.რაცგუ შინკაცსჰგო ნე ბიადა ურ ღვე ველჭეშ მა რი ტე ბად,რის თვი საც
უციაპა ტი ვი,რო გორცმი უც ილ ებ ელჭეშ მა რი ტე ბი სათ ვის,ხში რადმოხ დე ბახოლ მე,რომისგა-
უთ ლელშეც დო მადმიგ ვაჩ ნია,ასერომ,კი დეცგვიკ ვირს,ად რინ დელკაცსრო გო რაჰსწამ დაამ ის-
თა ნაცხა დისი სუ ლე ლედა ურ ღვე ველჭეშ მა რი ტე ბად,რო გორარაჰქო ნიაიმ ოდ ენაგო ნი ერ ებადა
მხედ ვე ლო ბა,რომგა ერ ჩი ვათეთ რიდაშა ვი,შა ვის თვისშა ვიდა ერ ქმიადათეთ რის თვის–თეთ რი.
ესასემოხ დე ბახოლ მეგა ნაიმ ის გან,რომჩვენად რინ დე ლებ ზედჭკვი ან ებივართ,  ,,სხვასხვის
ომ შიბრძე ნიაო,“– ამ ბობსრუს თა ვე ლი.ჩვენრომამთავ მო წო ნე ბუ ლისგო ნი ერ ებ ით აცვყო ფი ლი-
ყა ვითდაიმად რინ დე ლისკა ცისვი თა რე ბადაგა რე მო ებაგარსშე მოგ ვრტყმო და,არამგო ნია,ავ-
სცდე ნო დითსა ზო გა დოცდო მი ლე ბას,რო მელ საცდღესეგ რეთავ მო წო ნე ბითდავ სცი ნით.დი დი
გე ნი ოსიუნ დო დადაიმ ისიმახ ვი ლისჭკვისთა მა მიგამ ჭვრე ტე ლო ბა,რომმსჯე ლო ბითდრო ებ აზ-
ედმაღ ლაავ მარ თუ ლი ყა ვით,სა ზო გა დოცხოვ რე ბისწრისგა რედგამ დგარ ვი ყა ვითდაგა რე მო ებ-
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ისთვალ თდა მაბ ნე ლე ბელხა ოს შიშე უმ ცდა რად,წმინ დააზ რითდაგ ვე ნა ხასა გა ნიისე,რო გო რიც
არ ისდაუნ დაიყ ოს.რუს თა ველ მაძა ლი ანად რესთქვა,რომმარ ტობრძე ნისა წუთ როსეურ ჩე ბაო,
სხვა ნიკიიმ ისიმო ნე ბიარი ან.იმდრო ისგა რე მო ისმოწყო ბი ლო ბა,აზ რი,გამ სჯე ლო ბა,– ერ თობ
ცხოვ რე ბისმდი ნა რე ობაჩვე ნის თა ნაჩვე ულ ებ რივსკაც საჩა აყ ენ ებ დასა ზო გა დორუს ხმულ შიდა
წა იღ ებ დათან,რაცუნ დაძლი ერცდი ლი ყოთა ვისშე მაგ რე ბა სა.ცხოვ რე ბისტალ ღამე ტადძლი-
ერიადა ჩვე ულ ებ რი ვი კა ცი მე ტადსუს ტი,რომთან არ წა იყ ოლი ოსტალ ღამ. მარ ტოგე ნი ოს ის
მკერ დითუგა აპ ობსდაშე მუს რავსმას,თო რემსხვის თვისძნე ლია.შორ სმხედ ვე ლო ბა,დრო ებ აზ-
ედუფ ლო ბამარ ტოგე ნი ოს ისსაქ მეა.ისთა ვისსთა მამსსვლა შიშე მო იბღერ ტავსხოლ მედრო ებ ის
მტვერ სა,რო მე ლიცჩვე ნის თა ნაკაცსუფ არ ავსსაგ ნისმნიშ ვნე ლო ბა სა,გუ ლუ შიშ რადმი დისწინ,
რო გორცბე ლა დიწინმი უძ ღვისხალ ხსადაუნ ათ ებსთა ვისჭკუ ისსხი ვე ბითგზა სა
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.........................................................................................................................................

1.	სა ვარ ჯი შო №3.  ჯგუფ ში მუ შა ობა  ქვე მო მოყ ვა ნი ლი ბრძნუ ლი გა მო ნათ ქვა მე ბი და აჯ გუ ფეთ, 
შე არ ჩი ეთ თე მა და გა მო იყ ენ ეთ  არ გუ მენ ტენ ტე ბად და კონ ტრარ გუ მენ ტე ბად.

ბუმბულისლეიბზენებივრობითდიდებასვერმოიპოვებ(დან ტე);  *შრომააუდიდესისიქვე-
ლეამქვეყნადდაარცარაფერიამშვენებსისევაჟკაცს,როგორცშრომაშიგამოჩენილისიმამაცე(კ. 
გამ სა ხურ დია);*ყვავილთაფურცლებისწყვეტითვერმოიხვეჭმათსილამაზეს;*შვილისსხეულში
რომშეძვრები,ზღვისურჩხულზედაცუფროსაზარიშეიქნები(შექ სპი რი);*ადამიანიერთიპატა-
რაწყენადაერთიპატარასიხარულია(ი.  ნი კო ლა ძე);*სიყვარულიიქმთავრდება,სადაცერთმა-
ნეთსშეიცნობენადამიანები(რე მარ კი);*კარგიდასაწყისისაქმისნახევარია;საქმისნახევარისაქმე
არარის;*გულწრფელობაადვილიამაშინ,როცასრულისიმართლისთქმასარაპირებ;* შესაძლე-
ბელმაჰკითხაშეუძლებელს:,,სადდაგივანიაოდაუძლურისოცნებაშიო“;*ადამიანიბოროტებას
რომეძებსადამიანში,თავადაცამბოროტებასემსგავსება;*გონიერიმეგობრისკენისწრაფე,რო-
გორცოქროსქისისადმი,სულელსკიერიდე,როგორცგველს(კა სია);* გიყვარდესყველა,ყველას
ნუენდობი(კა სია);* როგორცბნელსახლსარაქვსლაზათი,ისემდიდარსაც,თუმეგობარიარგყავს 
(კა სია);* ადამიანის სისუსტეებს შორის ყველაზე საინტერესო და ყველაზე საპატიებელი სიყვა-
რულია(ჩარ ლზ დი კენ სი);*ახალგაზრდა ადამიანს რომ სიყვარულისთვის უსაყვედურო, იგივეა, 
რაც დაავადებულ ადამიანს-ავადმყოფობისთვის(შარლ დი უკ ლო);* გაანადგურეთ სიყვარული 
და ჩვენი დედამიწა სამარედ გადაიქცევა(რო ბერტ ბრა უნ ინ გი); *გიყვარდეს და ბრძენი იყო შე-
უძლებელია(ფრენ სის ბე კო ნი);*ერთგული სიყვარული სიძნელეების გადალახვაში გვეხმარება
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(იოჰ ან ფრიდ რიხ ში ლე რი);* ვერავითარი თავის მოკატუნება ვერ დამალავს სიყვარულს,თუ ის 
არსებობს (ფრან სუა დე ლა როშ ფრუ კო); * ვერ შეიყვარებ ვერც იმას, ვისიც გეშინია, ვერც იმას, 
ვისაც შენი იშინია(მარ კუს ტუ ლი უს ცი ცე რო ნი);* ვისაც არ ჰყვარებია, მას არც უცოცხლია(მო-
ლი ერი);*ადამიანი ადამიანობის ადამიანობით ადამიანობს…(გო ეთე);*ყოველ ადამიანში მზეა-
ოღონდ აცალეთ, რომ ანათოს (სოკ რა ტე);ძალზე დამღლელია იმ ადამიანთან ურთიერთობა, რო-
მელიც ყოველთვის მართალია  (აგ ატა კრის ტი);მე მიყვარხარ, არა იმისთვის თუ ვინ ხარ შენ, 
არამედ იმისთვის, ვინ ვარ მე, როდესაც შენთან ვარ (გაბ რი ელ გარ სია მარ კე სი); * ხშირად ადამი-
ანი მარტოობისას გაცილებით ნაკლებად მარტოსულია (ბა ირ ონი); * ყველაფრის შეცნობა შეიძ-
ლება, თუმცა ყველაზე ძნელი საკუთარი თავის შეცნობაა (სტენ და ლი);* საკუთარ თავზე დიდი 
წარმოდგენამოკლე ჭკუის ნიშანია…;* ცხოვრებაში რაც არ უნდა დიდი გახდე, გახსოვდეს, რომ 
შენ პატარა დაიბადე…;* ფრთხილად აირჩიე ოცნება, ის შეიძლება მართლა ახდეს…;* *მეგობრო-
ბა სრულქმნის ბედნიერებას და აქარწყლებს უბედურებას, რადგან სიხარულს გვიორმაგებს და 
უბედურებას გვინახევრებს (ჯო ზეფ ედ ის ონი);*ღმერთმა მოგვცა ნათესავები… მადლობა ღმერ-
თს რომ მეგობრებს ჩვენ თავად ვირჩევთ…(ეთ ელ უორ ტს მამ ფორ დი);იმდენად მეგობრები არ 
გვშველიან, რამდენადაც იმის რწმენა, რომ ისინი გვიშველიან (ეპ იკ ურე);* სიმამაცე ბოლომდე 
შეგნებული პასუხისმგებლობაა (სო ლო ნი); ის, ვინც სწორად მიმითითებს ჩემს შეცდომებზე, ჩემი 
მასწავლებელია; ის, ვინც სწორად აღნიშნავს ჩემს უტყუარ საქციელს, ჩემი მეგობარია; ის, ვინც 
პირში მეფერება, ჩემი მტერია… (პეტ რე პირ ვე ლი); * გაზიარებული სიხარული ერთიორად მე-
ტი სიხარულია, გაზიარებული მწუხარება ერთიორად ნაკლები მწუხარება…(ტო ბე ნი);*ყველაზე 
ძნელი და უწყალო მარტოობა გულის მარტოობაა (ბუ ას ტი);*ნამუსი ყვავილია, რომელიც თუ 
მოწყდა, თავის დღეში აღარ ამოვა…ყველაზე ძნელია საკუთარი თავის შეცნობა,ყველაზე ადვი-
ლი სხვებისთვის რჩევის მიცემა(თა ლე სი); *მამაცობაზე უფრო ხშირად ლაპარაკობენ ლაჩრები, 
ხოლო კეთილშობილებაზე გაიძვერები (ტოლ სტოი); * სამს შეუძლია საიდუმლოს შენახვა, თუ 
ორი მათგანი მკვდარია(ფრან კლი ნი);უბედური გაჭყლეტილი მწერიც ისე იტანჯება, როგორც 
მომაკვდავი გიგანტი(შექ სპი რი);*ადამიანსმხოლოდმაშინაქვსუფლებაზემოდანუყუროსმე-
ორეადამიანს,როცაწამოდგომაშიეხმარებამას(გარ სია მარ კე სი);ადამიანიშეიძლებაგაანადგუ-
რო, მაგრამ ვერ აჯობო (ერ ნესტ ჰე მინ გვეი);  * შურიანი მოწყენილიამაშინ,თუმასუბედურება
ეწვევა,ანთუსხვასგაუმართლებს(ბი ონი);*ძაღლისთვისმიგდებულიძვალიარარისმოწყალება.
მოწყალებაა,როცაძაღლსგაუყოფძვალს,როცაძაღლივითმშიერიხარ(ჯეკ ლონ დო ნი); *დაცემას
მიეჩვიე,რომადგომისფასიისწავლოდატირილიისწავლე,რომმიხვდესიცილირამხელაბედნი-
ერებაა;*მეგობარიარისისკაცი,ვინცყველაფერიიცისშენშესახებდამაინცუყვარხარ.

 
და ვა ლე ბა. წა იკ ითხეთ აკა მორ ჩი ლა ძის ,,ფა ლი აშ ვი ლის ქუ ჩის ძაღ ლე ბი“  და და წე რეთ  ესე. სა-

გუ ლის ხმო ად გი ლე ბი და იმ ოწ მეთ  სიტყვა სიტყვით  ან პე რიფ რა ზი რე ბით. შე აფ ას ეთ ერ თმა ნე თის 
ნა მუ შევ რე ბი. 
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ცოდ ნის შე სა მოწ მე ბე ლი კითხვე ბი: 

1. რაარისციტატა?
2. რისთვის,რამიზნითგამოიყენებაციტირება?
3. რაარისპერიფრაზი?
4. რისთვისგამოიყენებაპერიფრაზირება?
5. რაარისაუცილებელიპერიფრაზირებისათვის?
6. შეგვიძლიათუარაპერიფრაზშისაკუთარიკომენტარებისჩართვა?
7. როგორდეტალებზეამახვილებენყურადღებასპერიფრაზირებისას?
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8. როგორვიქცევით,თუციტატაშისაკუთარიიდეისჩართვაგვსურს?
9. როდისდაისმისციტირებისასორმაგიბრჭყალები?
10. რაარისპლაგიატი?

და იხ სო მეთ:პირ და პი რი და ირ იბი ნათ ქვა მის მარ თლწე რა

პირ და პი რი ნათ ქვა მი ირ იბი ნათ ქვა მი

ავ ტო რის სიტყვა + 
ცი ტა ტა კავ ში რი ანი ნა წი ლა კი ანი

რუსთველმაბრძანა:,,რა-
საცაგასცემ,შენია,რაცარა

–დაკარგულია“

ავტორისეული
სიტყვა +რომ’ –მეთ ქი –თქო

[თქვა] ო

   

რუსთველმა
ბრძანა,რომ 

რასაცაგასცემ,
შენია,რაცარა

–
დაკარგულია

I პი რის ნათ-
ქვა მის გა მე-

ორ ება

(მხ. რიცხვში)

ხომვთქვი,
მოვალ-მეთქი

II პი რი 
I  პი რის
ნათ ქვამს 

III-ს  გა დას-
ცემს

იასუთხარი,
ნიასფული
მიეცი-თქო 

III პი რის ნათ ქვა მის 
გად მო სა ცე მად;
I  და II პი რის ნათ ქვა მის 
გად მო სა ცე მად  (მრ. რ.)

გიამთქვამოვალო;
ხომდამიბარემალემო-
ვალო

პირ და პი რი ნათ ქვა მი ირ იბი ნათ ქვა მი

1.ავტორისეულისიტყვებიწინუსწრებსსხვათა
სიტყვასდამისშემდეგ ორ წერ ტი ლი დაისმება:
ბულ ბულ მა თქვა: ,,მე არ ვარ მტა ცე ბე ლი ფრინ ვე-
ლი.“

2.თუავტორისეულისიტყვები მოს დევს სხვათა
სიტყვას,ციტატისშემდეგშემდეგიწერებამძი მე, 
ტი რე
დაშემდეგ–ავტორისსიტყვები:
,,გაფ რინ დე ბა სი ჭა ბუ კე შფო თი ანი,“–სევ დი ან ად ამ-
ბობ და პო ეტი.

3. თუავტორისეულისიტყვები ჩარ თუ ლია სხვათა
სიტყვისშიგნით, 1-ლინაწილისშემდეგმძი მეა,მე-
რეკი–ტი რე;ავტორისსიტყვებსმოჰყვებამძი მეც 
და ტი რეც:
,,მარ თა ლი, – ამ ბობს ილია, –სხვის გულ ში ად ვი ლი 
სა პოვ ნე ლი არ არ ის“.

1.სხვათასიტყვისნაწილაკიდაერთვისსხვისი
ნათქვამისბოლოსიტყვას;

2.კითხვითნაწილაკიანსხვათასიტყვასთან
კითხვისნიშანიარდაისმის:მა მამ შე მოგ ვით ვა-
ლა, რას აპ ირ ებ თო.

3. შეცდომაა  ო  ნაწილაკის  და რომ  კავშირის
გვერდიგვერდ გამოყენება: გითხა რით, რომ არ  
მოხ ვი დეო;

4. ნაწილაკიანი სხვათა სიტყვა ბრჭყალებშია მა-
შინ,როცაისციტატაა.

ის ევ გა იმე ორა ვა ჟას სიტყვე ბი: ,,ცუ დას რად უნ და 
მტე რო ბა, კარ გია მუ დამ მტრი ანიო“.

შე ნიშ ვნა:დ ი ა ლ ო გ შ ი სხვათასიტყვადაიწყება
ტირეთი.
–შენისახელი?

– გაბრიელ.
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სა ვარ ჯი შო №1. გა ას წო რეთშეც დო მე ბი:

1.მაშ,თუაგრეა,კაციუკეთესიარარისძაღლზე-თქო;
2.მამაჩემმაჩვეულებრივადწამოიძახა:,,დაგესხათთავსლაფი,გინდოდათ,რომმოგეტყუები-

ათ-ო?“;
3.შაოსანნიჩურჩელებდნენ:ნამსახურიკაცირაგასაგდებია-მეთქი;
4.იწერება:ქრისტიანობაამოვარდაო...წირვა-ლოცვააღარისმის,ხატები
შეურაცხყვესდატაძრებიგააპატიურეს-ო;
5.მეფალავნებსვეჭიდავებიდაარაგოლიათებს-თქო,–მოახსენესქართველებმა;
6.არგითხარირომვერასდამაკლებ-თქო,გავუმეორე;
7.მოიკითხე,უთხარი,შემირიგდესგიბრძანა-ო;
8.მოახსენე,ამსაათშივემეახლები-მეთქი;
9.ვითამაშეთდაქორმაცჩვენგაგვიტაცა-მეთქი,–ვუპასუხეთსიცილით;
10.თვითონრომარვარგიხარ,შენიფეხებირისმაქნისია,კამეჩებიცოდონიარიან-
მეთქი,–უთხრაგიორგიმ.
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თე მა X. სა მეც ნი ერო ნაშ რო მის შექ მნა, სა ბა კა ლავ რო ნაშ რო მის 
მთა ვა რი მოთხოვ ნე ბი; ან ოტ აცია, თე ზი სე ბი, რე ცენ ზია

სა მეც ნი ერო ნაშ რო მი
სამეცნიერონაშრომიდასრულებულიკვლევაამეცნიერებისსხვადასხვადარგში.იგისამეცნი-

ეროსაზოგადოებისთვისააგანკუთვნილი,ეხებაამათუიმაქტუალურსაკითხსდაიქმნებასა-
მეცნიეროსტილით.

სამეცნიერონაშრომებიარის:მოხსენება,ლექცია,სახელმძღვანელო,დისერტაცია,მონოგრაფია
დაა.შ.მისიმიზანიაკვლევისშედეგებისწარმოჩენა,სამეცნიეროწრეებისთვისსიახლისგაცნობა,
ინტელექტუალურიკომუნიკაცია.

ვინქმნისსამეცნიერონაშრომს?რათქმაუნდა,სამეცნიეროკვლევითდაინტერესებულიკომპე-
ტენტურიპირი,დარგისსპეციალისტიანსპეციალისტები.

სამეცნიერონაშრომისმახასიათებლებია:სიზუსტე,ლოგიკურობა,თანმიმდევრულიმსჯელო-
ბა,სპეციალურილექსიკადატერმინოლოგია,სტატისტიკურიმონაცემები,სალიტერატუროენის
ნორმათადაცვა, ობიექტურიდამოკიდებულება საკითხისადმი  (სუბიექტური მომენტებისუგ-
ულებელყოფა)დამხატვრულიელემენტებისმაქსიმალურიშეზღუდვა.

სამეცნიერონაშრომისარქიტექტონიკისცოდნასდიდიმნიშვნელობააქვს.
სამეცნიერონაშრომისშესაქმნელადაუცილებელია:
1. საკ ვლე ვი სა კითხის სიღ რმი სე ული ცოდ ნა და სა თა ნა დო ლი ტე რა ტუ რის გაც ნო ბა;
2. სა კითხის აქ ტუ ალ ურ ობ ის, სი ახ ლი სა და პერ სპექ ტი ულ ობ ის  წარ მო ჩე ნა;
3. სა კითხთან და კავ ში რე ბუ ლი ემ პი რი ული მა სა ლის და კვლე ვის შე დე გე ბის ჩვე ნე ბა.
   მეტად ეფექტურიმეთოდიაკითხვებისდასმა:
• რის შე სა ხებ  ვწერთ სა მეც ნი ერო ნაშ რომს? რა არ ის კვლე ვის მი ზა ნი? 
• რამ დე ნად აქ ტუ ალ ურია პრობ ლე მა და რა შე დეგს  მო იტ ანს კვლე ვა?
• რა მე თო დებს ვი ყე ნებთ?
• რა  გვეხ მა რე ბა კვლე ვა ში?
• ამ ომ წუ რა ვად გან ვი ხი ლეთ თუ არა ნაშ რომ თან და კავ ში რე ბუ ლი ყვე ლა სა კითხი? 
• რა დაგ ვრჩა გან სა ხილ ვე ლი?
აი,იმსაკითხთაჩამონათვალი,რომლებიცაუცილებლადდაგვეხმარებასამეცნიერონაშრომის

შექმნაში.
სამეცნიერონაშრომსაუცილებლადსჭირდებასა მეც ნი ერო აპ არ ატი:სქოლიო,შენიშვნა,გამო-

ყენებულილიტერატურისდამოწმება,საძიებელიდაშემოკლებათაგანმარტებანი.
1. სქო ლიო გამოიყენება ნაშრომისძირითადნაწილშიდამატებითიინფორმაციისმისათითებ-

ლად(დამოწმებულისტატიისანმონოგრაფიისსრულისახელწოდებადაავტორი;შენიშვნა;ავ-
ტორისგანმარტება;დამატებითიტექსტი).

სქოლიო განთავსებულია ძირითადი ტექსტის ქვეშ, გვერდის ან სტატიის ბოლოს. Microsoft
Word-ისპროგრამაშიისიქმნებაშემდეგნაირად:

1.ერთდროულადაკრიფეთკლავიშები:Ctrl,AltდაF;
2.შედითმენიუშიinsert–reference–footnote.
გთავაზობთსქოლიოსნიმუშს:
1.ლ.კვანტალიანი ,,ჩართულისგავრცობისშეუძლებლობასთვლისსწორედჩართულისადა

წინადადებისმთავარიკომპონენტებისგანმასხვავებელნიშნად“.11

2.„მზისცქერითგაძღომახალხურმეტყველებაშინიშნავსდიდხანსსიცოცხლეს,დედამიწაზე
დიდხანსყოფნასდაამყოფნითკმაყოფას“(სახოკია,1956:23).

1  ლ. კვანტალიანი, ქართული ზეპირი მეტყველების სინტაქსის საკითხები, თბ. 1986
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2. და მოწ მე ბულ  სტა ტი ას ან მო ნოგ რა ფი ას შემ დეგ ნა ირ ად  უთ ით ებ ენ:ჯერიწერებაავტორის
გვარი,შემდეგინიციალი,სტატიისსათაური,გამოცემისანკრებულისდასახელება,ადგილი,წე-
ლიდაგვერდი.

 ნი მუ ში: 
1.შანიძეა.,ქართულიენისგრამატიკისსაფუძვლები,ნაწ.I,თბ.1973;ტექსტშიიგიასეშემოკ-

ლდება:შანიძე,1973:135;
2.ხახიაშვილინ.,სიტყვამზესთანდაკავშირებულსახელთასემანტიკურიანალიზიქართულ-

ში,საერთაშორისოსამეცნიეროკონფერენცია„ტბელობა“,2009წლისოქტომბერ-ნოემბერი(მასა-
ლები);

3.გოჩიტაშვილიქ.,შაბაშვილიგ.,შარაშენიძენ.,აკადემიურიწერა,პირველიგამოცემა,გამომც.
„საიმედო“,თბ.2009.

3. შე ნიშ ვნა:   მითითებულისტატიის ანმონოგრაფიისხელმეორედგამოყენებისასშეიძლება
მათისათაურიშევამოკლოთ.

ნი მუ ში: 1. გოჩიტაშვილიქ.,შაბაშვილიგ.,შარაშენიძენ.,დასახ.ნაშრ.120.
ნი მუ ში: 2.   იხ.აგრეთვეშავთვალაძენ.,დუნდუაშ.,აკადემიურიწერა,მესამეგამოცემა,თბ.2011.
4.სა ძი ებ ელი (სარ ჩე ვი) და შე მოკ ლე ბა ნი სხვადასხვატიპისნაშრომს ბოლოშიერთვის(სარ-

ჩევიზოგჯერგვხვდებათავშიც).ორივეერთგვარიგზამკვლევიდადამხმარესაშუალებაა
მკითხველისთვის.

და იმ ახ სოვ რეთ! სიტყვაუნდაშემოკლდესმხოლოდთანხმოვანზე.
ნი მუ ში: ა) ავ ტო რე ბი:  რ.ამაღლ.–რატიამაღლობელი;ჭ.ამირეჯ.–ჭაბუაამირეჯიბი;მ.მაჭავ.

–მუხრანმაჭავარიანი;მ.ჯავახ.–მიხეილჯავახიშვილი.
ბ) ცალ კე ული გა მო ცე მა და მა სა ლე ბი:
 ქეგლ–ქართულიენისგანმარტებითილექსიკონი;
 იკე–იბერიულ-კავკასიურიენათმეცნიერება;
 ქსკს–ქართულისიტყვისკულტურისსაკითხები;
 ხალხ.სიბრძ.–ხალხურისიბრძნე.
გ) პე რი ოდ ული გა მო ცე მე ბი: ,,ალია“–გაზეთი,,ალია“; ,,ახ.თაობა“–გაზეთი,,ახალითაობა“; 

,,თეატრი“–ჟურნალი,,თეატრი“.     
დ) ელ ექ ტრო ნუ ლი წყა რო ები:
,,იკე“–www.ice.ge
      ,,ვიკიპედია“–ვიკიპედია,თავისუფალიენციკლოპედია(www.ka.wikipedia.org)
,,ჰუმან“.–ვებპორტალიადამიანისუფლებებისშესახებ(www.humanrights.ge).
აკადემიურინაშრომისშესაქმნელადუკანასკნელწლებშიაქტიურადგამოიყენებაამერიკ-

ულიფსიქოლოგიურიასოციაციის(აფა)სტილი.ისორძირითადკომპონენტსმოიცავს.ესენია: 
1.წერითინაშრომისდა ფორ მა ტე ბის ზო გა დი წე სი (A4ფორმატი,შრიფტი-(Sylfaen;Acadnusx),
შრიფტისზომა-11,პწკარებსშორისმანძილი(1.5),ველებისდაცვა(2.54); 2.ნაშრომშიგამოყენე-
ბულწყაროთამითითების(ციტირების)წესი.

თავ ფურ ცლის გა ფორ მე ბა
ნაშრომისტექსტიდაცილებულიუნდაიყოსგვერდისმარჯვენადამარცხენაკიდიდან2,54სმ

მანძილზე.
თავფურცლისზედამარჯვენაკუთხეშიიწერებაე.წ.თანმდევისათაური–სრულისათაურის

შემოკლებულივერსია,რომელიცშედარებითმცირეშრიფტით,დახრილადიწერებადანაშრომის
ყველაგვერდზეამითითებული.

ნაშრომისსრულისათაურითავფურცლისშუანაწილისზემოთიწერება,სათაურისქვემოთკი
ორი-სამიინტერვალისდაშორებითნაშრომისავტორისსახელიდაგვარიამითითებული,შემდეგ
უთითებენუნივერსიტეტს,ოთხი-ხუთიინტერვალისდაშორებითიწერებანაშრომისხელმძღვა-
ნელისსახელიდაგვარიდააკადემიურითანამდებობა.თავფურცლისბოლოს,შუანაწილში,მი-
თითებულიანაშრომისშესრულებისადგილიდათარიღი(წელი).
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სწავ ლე ბის თა ნა მედ რო ვე თე ორი ები

ავ ტო რი: ნი ნო წიკ ლა ური

რე ფე რა ტი შეს რუ ლე ბუ ლია
ბა თუ მის შო თა რუს თა ვე ლის სა ხელ მწი ფო

უნ ივ ერ სი ტე ტის
ჰუ მა ნი ტა რულ მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტის

აკ ად ემი ური წე რის კურ სის თვის

ხელ მძღვა ნე ლი: პრო ფე სო რი მა მია ფა ღა ვა

ბა თუ მი
2014

გთა ვა ზობთ ბათუმის შო თა რუს თა ვე ლის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ ში 
სა ბა კა ლავ რო (სა დიპ ლო მო) ნაშ რო მის გა ფორ მე ბის მოთხოვ ნებს

1. ბაკალავრიატისსაგანმანათლებლოპროგრამითგათვალისწინებულიასაბაკალავრო(სადიპ-
ლომო)ნაშრომისშესრულება.

2. საბაკალავრონაშრომისთემასადახელმძღვანელსდაცვამდეარანაკლებექვსითვითადრე
დეპარტამენტისწარდგინებითამტკიცებსფაკულტეტისსაბჭო.თემაშეირჩევასტუდენტისადა
ხელმძღვანელისმოსაზრებათაშეჯერებით.

3. სტუდენტმასაბაკალავრონაშრომიუნდაწარმოადგინოსაკინძულიდაყდაშიჩასმული.და-
ცულიუნდაიყოსშემდეგიმოთხოვნები:

ა.ტექსტიუნდააიკრიფოსA 4 ზო მისსტანდარტულფურცელზე;ბ.შრიფ ტი -AcadNusx/sylfaen;
გ.შრიფტისზო მა -12;დ.სტრიქონებსშორისინტერვალი-1,5;ე.ფურცლისგვერდზეტექსტის
მინდორი:მარცხენა-3სმ,მარჯვენა-1,5სმ,ზემოთ-2სმ,ქვემოთ-2სმ;

4.საბაკალავრონაშრომიუნდაშეადგენდესარანაკლებ25გვერდს.
დარგისსპეციფიკიდანგამომდინარე,შესაბამისიფაკულტეტისსაბჭოსწარდგინებით,აკადე-

მიურმასაბჭომშეიძლებადაადგინოსკონკრეტულმიმართულებაშისაბაკალავრონაშრომისშეს-
რულებისგანსხვავებულიმოთხოვნები.

5.ნაშრომიუნდადაიბეჭდოსდააიკინძოსშემდეგითანმიმდევრობით:
ა.თავ ფურ ცე ლისამაგისტრონაშრომისპირველგვერდია.ზემოთუნდამიეთითოს:
I. უმაღლესისაგანმანათლებლოდაწესებულებისსრულიდასახელება:ბა თუ მის შოთარუს-

თაველისსახელმწიფოუნივერსიტეტი.უნდაგამოიყოსქვედანაწილისაგან2-3სმ-ით;
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II. მომდევნოხაზზე1,5ინტერვალითიწერებაფა კულ ტე ტის და სა ხე ლე ბა.
III. შემდეგაღინიშნებასტუ დენ ტის სა ხე ლი და გვა რი,
IV. შუაშიკი–ნაშ რო მის და სა ხე ლე ბა (შრიფ ტის ზო მა 16),
V. სპე ცი ალ ობა და სა ძი ებ ელი ხა რის ხი,რომლისმოსაპოვებლადარისწარმოდგენილინაშ-

რომი.
VI. თავფურცლისმარჯვენამხარესაღინიშნებათემისხელმძღვანელისაკადემიურითანამდე-

ბობადააკადემიურიხარისხი,ინიციალებიდაგვარი.
VII. თავფურცლისბოლოსმიეთითებაშესრულებისადგილიდანაშრომისწარდგენისწელი

(მაგ.:ბათუმი–2014).
ბ. ან ოტ აცი აში მოკლედ უნდა აღიწეროს ნაშრომის აქტუალურობა, მიზნები და ამოცანები,

კვლევისძირითადიშედეგები.იგიარუნდააღემატებოდეს150სიტყვას.ანოტაციაორენაზე(რო-
გორცქართულ,ისეუცხოენაზე)უნდადაიწეროს;

გ. სარ ჩევ შითანმიმდევრულადუნდააისახოსნაშრომისსრულიტექსტისყველათავისადაპა-
რაგრაფისზუსტიდასახელებადამიეთითოსგვერდებისნომრები;

დ. შე სა ვალ შიუნდაგადმოიცესსაკვლევითემისაქ ტუ ალ ურ ობა,მიზნებიდადასმულიამოცან-
ები,აღიწეროსგამოყენებულიმეთოდებიდამატერიალურ-ტექნიკურიბაზა;

ე. ძი რი თა დი ტექ სტში უნ და აისახოსნაშრომისშინაარსი.მასშიუნდაგამოიყოსთავები(თუ
საჭიროა,ქვეთავებიც)დაპარაგრაფები;

ვ. დას კვნა გადმოგვცემსნაშრომისმიზნებისადა ამოცანების  შესაბამისი კვლევისძირითად
შედეგებს;

ზ. გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რაუნდადალაგდესანბანისრიგზე;
თ. სა ილ უს ტრა ციო მა სა ლა (თუასეთიარსებობს).
,,აფას“სტილიერთმანეთისაგანგანასხვავებს,,გა მო ყე ნე ბულ ლი ტე რა ტუ რა სა“ (References:მხო-

ლოდისწყაროები,რომელთაცეყრდნობაკვლევა)და,,ბიბ ლი ოგ რა ფი ას“(Bibliographyსხვალი-
ტერატურასაც,რომელთაგაცნობაცსასურველია).გამოყენებულილიტერატურისსიანაშრომსერ-
თვისბოლოში(ზოგჯერწინაც).

სათაური–გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა იწერებაშუაში.გამოყენებულილიტერატურაარინ-
ომრება. ლაგ დე ბა ან ბან ზე. ჯერიწერებაქართული,შემდეგ–უცხოენოვანიწყაროები.

არ აქ არ თუ ლე ნო ვან წყაროსვიმოწმებთლათინურად,კვადრატულფრჩხილშივათავსებთწიგ-
ნისსათაურისთარგმანს.შიდატექსტურიმითითებისასისმხოლოდპირველადმიეთითებაქარ-
თულადდაწილადით–ლათინურიანბანით.თუწყაროსავტორიარარისმითითებული,გამოყე-
ნებულილიტერატურისსიაშიმისიადგილიგანისაზღვრებასათაურისპირველიასოსმიხედვით:
მაგ.ტრე ნინ გის მა სა ლე ბი...
	ავ ტორ თა ჩა მო ნათ ვა ლი. ჯერყოველთვისმიუთითეთავტორისგვარი,შემდეგკი–ინიცი-

ალი.თუწიგნს5და5-ზენაკლებიავტორიპირველიმითითებისასსრულადიწერება;თუ6-ზე
მეტიავტორიჰყავს,პირველიექვსისვინაობისდასახელებისშემდეგიწერება,,და სხვა ნი“.
	კორ პო რა ცი ული ავ ტო რე ბი. კორპორაციისდასახელებამიეთითებაავტორებისნაცვლად(დი-

დიასოებისაჭიროებისშემთხვევაშიგამოიყენებაპირველისიტყვებისათვის).დაცულიუნდაიყ-
ოსიერარქიისპრინციპი:ორგანიზაციისდასახელებაწინუნდაუსწრებდესქვეგანყოფილებებს.

რე დაქ ტო რე ბი. თუწიგნსავტორიარჰყავს,მისნაცვლადრედაქტორის/რედაქტორთამონაცე-
მებიმიუთითეთ(გვარი,სახელისინიციალი),რომელსაცდაერთვებაფრჩხილებშიჩასმულიშე-
ნიშვნა(რედ.).

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რის სი ის გა ფორ მე ბი სას უნ და გვახ სოვ დეს:
	პუნ ქტუ აცია.მძიმეებსვსვამთავტორთაგვარებისჩამოთვლისას;ორიწერტილიგამოიყენება

წიგნისგამოცემისადგილისადაგამომცემლობისსახელებსშორის.
	ნო მე რი, გა მო ცე მა, გვერ დის და სა ხე ლე ბა. პერიოდულიგამოცემები(გაზეთი,ჟურნალი)ასე
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მიეთითება:69,10–22;კონკრეტულინომერი–69(3),10-22.შემოკლება,,გვ.“გამოიყენებასაგაზე-
თოსტატიებისათვის;ელ ექ ტრო ნულ გა მო ცე მებს გვერდებისნომრებსვერვუთითებთ,რადგანარ
აქვს;თუელექტრონულივერსიაარისსრულიასლირაიმეგამოცემისა(რაცხშირია),უნდამიეთ-
ითოსგამოცემა(გვერდებისჩათვლით)დაბოლოსელექტრონულივერსიისმისამართი.

ქარ თუ ლი ან ბა ნის ტრან სკრიფ ცია

ა A a მ M m ღ

ბ B b ნ N n ყ Q q

გ G g ო O o შ Š š

დ D d პ P p ჩ

ე E e ჟ Ž ž ც C’ c’

ვ V v რ R r ძ Ž ž

ზ Z z ს S s წ C  c

თ T’ t’ ტ T t ჭ

ი I i უ U u ხ X x

კ K k ფ P’ p’ ჯ

ლ L l ქ K’ k’ ჰ H h

1. სა ვარ ჯი შო: და ალ აგ ეთ გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა ან ბა ნის რიგ ზე და  გა ას წო რეთ შეც-
დო მე ბი: არისტოტელე,პოეტიკა,პროფ.ს.დანელიასთარგმანი,წინასიტყვაობადაკომენტარები.
IIგამოცემა.თბ.,1979;გელენიძელ.ტერმინოლოგიისადასაერთო-სახალხოენისმიმართებისათ-
ვისსამეცნიერო-ტექნიკურპროგრესთანდაკავშირებით,ქსკსწიგნი,გამომცემლობა,,მეცნიერება“
4.თბ.,1984;გოჩიტაშვილი,შაბაშვილიგ.,შარაშენიძენ.,აკადემიურიწერა,გამომცემლობა,,საიმ-
ედო“,თბ.,გოჩიტაშვილიქ.,შაბაშვილიგ.,ფუნქციურიწერა,,საიმედო“,თბ.,2011;მ.,მენჩერიახ-
ალიამბებისგაშუქებადაწერა:მე-12გამოცემა,გამომცემლობა,,დიოგენე“,თბ.2013;შავთვალაძე
ნ.,დუნდუააკადემიურიწერა,მეორეგამოცემა:საქართველოსუნივერსიტეტისგამომცემლობა,
თბ.,2013;შარაშენიძენ.,როგორვწეროთუკეთესად,,,დიოგენე“,2008.ცეცხლაძენ.,ხახუტაიშვი-
ლიმ.,სტილისტიკაგამომცემლობა ,,ივერონი“,თბ.: 2014;Luria,A.R.CognitiveDevelopment:Its
CulturalandSocialFoundations.Cambridge,MA:HarvardUniversityPress,1976
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ან ოტ აცია სამეცნიერონაშრომისპრობლემატიკისაქტუალურობის,თემისპერსპექტიულობის
მოკლემიმოხილვაა.იგიიწერებამონოგრაფიისსატიტულოგვერდისშემდეგ,მარცხენამხარეს.
ანოტაციიდანმკითხველიეცნობაარისთუარანაშრომშიგანხილულიმისთვისსაინტერესოსა-
კითხები.ისუნდადაიწეროსნათელიდამკაფიოენით,რათამანშეასრულოსსარეკლამო-საინ-
ფორმაციოფუნქციადადააინტერესოსმკითხველი.

ნი მუ ში:

სტუ დენტ   ქ. გი ორ გა ძის  სა ბა კა ლავ რო შრო მის – „ქარ თველ რო მან ტი კოს თა შე მოქ მე დე ბის 
ფოლ კლო რუ ლი წყა რო ები“ (ხელ-ლი: ას ოც. პროფ. გ. ბახ ტა ძე)

ან ოტ აცია

რომანტიზმიქართულიეროვნულისულისნაწილია.რაცდროგადის,კვლევა-ძიებითიინტე-
რესებისზრდასთანერთადსულუფროდაუფროფართოვდებაცნება„ქართულირომანტიზმით“
ოპერირებისმასშტაბები.

XIXსაუკუნეშიახალიქართულილიტერატურისშესაქმნელადუდიდესიმნიშვნელობაჰქონდა
მის გათავისუფლებას სპარსულ-აღმოსავლურიტრადიციებისაგანდა ხალხურწყაროებთანდა-
ახლოებას.ქართველმარომანტიკოსებმათავიანთინაწარმოებებიგაამდიდრესმრავალფეროვანი
ფოლკლორულიმასალით,სხვახიბლიდალაზათიშემატესმას.მათიშემოქმედებისფოლკლო-
რულიწყაროებიქართულილიტერატურისადაზეპირსიტყვიერებისხანგრძლივდატრადიცი-
ულურთიერთობასასახავს.

ფოლკლორულიცნობიერებასპეციფიკურმსოფლმხედველობრივ-ესთეტიკურსისტემაშიმისი
გარდატეხისშემდეგახალსახესიღებს.ლიტერატურასადაფოლკლორშიმხატვრულსიტყვას,ეს-
თეტიკურისგარდააქვსსაინფორმაციოდაკომუნიკაციურიფუნქციებიც.

ლიტერატურადაფოლკლორიგანსხვავდებადასამუშავებელითემებისშერჩევით,მათიშინა-
არსობრივიხორცშესხმით,შემოქმედებითიპროცესითადაპოეტიკით.

რომანტიკოსთაშემოქმედებაშიმხატვრულისახეები:მნათობი,ვარსკვლავი,მზე,მთვარე,ვარ-
დიდაბევრისხვამეტაფორულისახეთუშედარება-ეპითეტიახალთვისებებსიძენს,განსაკუთ-
რებულფუნქციებსასრულებს.

თე ზი სე ბისამეცნიერონაშრომის,მოხსენებისთულექციებისმოკლესაკვანძოდებულებებია.
იგისრულწარმოდგენასუქმნისმკითხველსკვლევისშედეგების,ავტორისეულიპოზიციის,მეც-
ნიერულისიახლის  (დაარასამეცნიეროლიტერატურაშიუკვეგავრცელებულიშეხედულების)
შესახებ.უმჯობესიათეზისებიგადმოიცესპუნქტობრივად,სათქმელიმოკლედდაკონკრეტუ-
ლადგამოიხატოს.მასშიარუნდაიყოსციტირება,პერიფრაზირებადასქოლიო(თურომელიმე
მკვლევრისნააზრევისდამოწმებაგვსურს,მაშინმსჯელობისასუნდამოვიხსენიოთ).

თეზისებიუნდადაიწეროსსამეცნიეროენით.
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ნი მუ ში:
თე ზი სე ბი

ჟარ გო ნის  სე ლექ ცი ის პრობ ლე მა გან მარ ტე ბით სა და ორ ენ ოვ ან ლექ სი კო ნებ ში
                                                                                                                     

და ლი ფან ჯი კი ძე

თბი ლი სისივ.ჯა ვა ხიშ ვი ლისსა ხე ლო ბისსა ხელ მწი ფოუნ ივ ერ სი ტე ტი

ჟარ გო ნისა ერ თო-სა ხალ ხოენ ისმარ კი რე ბულშრესმი ეკ უთ ვნე ბა,მაგ რამიგისხვაას ეთშრე-
თა განცვა ლე ბა დო ბისმა ღა ლიკო ეფ იცი ენ ტითგან სხვავ დე ბა,რაცაბ რკო ლებსმისდამ კვიდ რე ბას
ლექ სი კო ნებ ში.

ჟარ გო ნისდა ნიშ ნუ ლე ბასმი სიელ ექ ტო რა ტიგან საზღვრავს.ესარ ისახ ალ გაზ რდუ ლიენა,მი-
სიერ თინა წი ლიაღ მო ცენ დე ბაეპ ოქ ისერ თიმო ნაკ ვე თის თვისდა მა ხა სი ათ ებ ელიყო ფი თიმოვ-
ლე ნე ბისფონ ზე,ში ნა არ სობ რი ვად მე ტადგამ ჭვირ ვა ლეადამხო ლოდერ თითა ობ ის თვისარ ის
გა სა გე ბიდაემ ოცი ისაღ მძვრე ლი.

ხან მოკ ლეჟარ გო ნიზ მე ბი,აგ რეთ ვედი ალ ექ ტე ბი დანშე მო სუ ლიენ ობ რი ვიერ თე ულ ები,ყვე-
ლა ზეგო ნე ბა მახ ვი ლუ რია,ფარ თოდვრცელ დე ბაენ აში,მაგ რამსა ლი ტე რა ტუ როენ ისნორ მებ თან
შე უთ ავ სებ ლო ბისგა მოძი რი თადლექ სი კურფონ დშიიშ ვი ათ ადმკვიდ რდე ბახოლ მე.

ჟარ გო ნისდამ კვიდ რე ბის წი ნა პი რო ბაა ში და ენ ობ რი ვი ფორ მის გამ ჭვირ ვა ლო ბადა და ბა ლი
სპონ ტა ნუ რო ბა,რაცმი სი,,მა რა დი ულ ობ ის“სა წინ და რია.იგიეყ რდნო ბაცნო ბი ერ ებ ისმკა ფი ოდ
გა მო ხა ტულვერ ბა ლურფორ მებს,ემ ოცი ურ ადდატ ვირ თუ ლიადადრო ისმოკ ლემო ნაკ ვეთ ზეა
ორი ენ ტი რე ბუ ლი.

გან მარ ტე ბითთუორ ენ ოვ ანლექ სი კონ ში ჟარ გო ნის ჩარ თვის მე ქა ნიზ მი ემ ყა რე ბა სე ლექ ცი ის
მე თოდს,რო მე ლიც,თა ვისმხრივ,ზე მოთჩა მოთ ვლილპი რო ბებსეფ უძ ნე ბა.

რე ცენ ზია
რეცენზია [ლათ. recensio განხილვა, გამოკვლევა] ეწოდება ლიტერატურული, მეცნიერული

ნაშრომის,სპექტაკლის,კინოსურათისადასხვათაგარჩევას,კრიტიკულშეფასებას.
რეცენზირებამეტადსაპასუხისმგებლოა.მასასრულებსკომპეტენტურიპირი,დარგისსპეცი-

ალისტი.
სტრუქ ტუ რა
*ჯერიწერებანაშრომისსათაური,ფორმატი,შემდეგაღიწერებასტრუქტურა;
*რეცენზენტიპირველრიგშიწარმოაჩენსსარეცენზიონაშრომისდადებითმხარეს,მისღირსე-

ბებს;
* რეცენზიის მეორენაწილში იწერებაშენიშვნები,რომლებიცუნდაიყოსობიექტური,დასაბუ-

თებულიდატექსტიდანსათანადოადგილებითდამოწმებული.
*რეცენზიაშიარგამოიყენებასქოლიოები,არცსამეცნიეროლიტერატურამიეთითება,თუმცა

რეცენზენტიაუცილებლადაღნიშნავს,რამდენადსრულყოფილადააშესწავლილსაკითხთანდა-
კავშირებულისპეციალურილიტერატურადამიუთითებსიმაზეც,კიდევრანაშრომისგაცნობა
იქნებოდააუცილებელიანსასურველი.

რეცენზიაშეიძლებაიყოსდადებითიდაუარყოფითი,თუმცაორივეშემთხვევაშირეცენზენტს
ევალებამეცნიერულიეთიკისდაცვა.

რეცენზიაიქმნებაროგორცსამეცნიეროსაზოგადოებისთვის,ისეფართოაუდიტორიისთვის.
პირველიიწერებასამეცნიეროსტილით,სათაურიცშესაბამისიაქვსდაიბეჭდებადარგისპერი-
ოდულსამეცნიეროგამოცემაში,მეორეკიიქმნებაპუბლიცისტურისტილით,რამდენადმეექსპრე-
სიულია,სათაურიცხატოვანიადაიბეჭდებაპრესაში.
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ნი მუ ში:
სა ყუ რადღე ბო ნაშ რო მი

,,შავ შე თი“კომ პლექ სუ რიგა მოკ ვლე ვაა.იგიორინა წი ლი სადაშვი დითა ვის განშედ გე ბა.Iნა-
წილ შიმო ცე მუ ლია,თურო გო რაააღ წე რი ლიის ტო რი ულიშავ შე თიმოგ ზა ურ თადამეც ნი ერ თა
ჩა ნა წე რებ ში.აქ ვეგან ხი ლუ ლიაორიდი დისა ხელ მწი ფოსგა რე მოც ვა შიმოქ ცე ულისამ ცხე-სა ათ-
აბ აგ ოსმდგო მა რე ობაXV-XVIსა უკ უნე ებ ში.

ნაშ რომ შიმო ცე მუ ლიაძვირ ფა სიცნო ბე ბიშავ შე თისყო ფისშე სა ხებ.ცალ კეთა ვე ბიეთ მო ბაშავ-
შე თისმა ტე რი ალ ურიძეგ ლე ბისაღ წე რას,ეთ ნოგ რა ფი ას,ფოლ კლორს.

ჩვენ თვის,ლინ გვის ტე ბის თვისფრი ადსა ყუ რადღე ბოაშავ შუ რიკი ლოსფო ნე მა ტუ რისტრუქ-
ტუ რა,ფო ნე ტი კუ რიმოვ ლე ნე ბი,ზმნისკა ტე გო რი ები,საწყი სის,მიმ ღე ობ ისთუუდ ეტ რე ბისთა-
ვი სე ბუ რე ბა ნი,სიტყვა წარ მო ებ ითიმო დე ლე ბი.აქ ვეგან ხი ლუ ლიასინ ტაქ სისსა კითხე ბიც,მო ცე-
მუ ლიაშავ შუ რილექ სი კა,რო მელ საცაჩ ნიათურ ქუ ლისკვა ლი.

გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე სოა შავ შე თისტო პო ნი მი კადა მი სი სტრუქ ტუ რულ- სე მან ტი კუ რი
ან ალ იზი.ტო პო ნი მებ შიგა მო იყ ოფაქარ თულ-თურ ქუ ლიფუ ძე ებითუმა წარ მო ებ ლე ბი.

ენ ათ მეც ნი ერ თათ ვის ყვე ლა ზე ძვირ ფა სი და ღი რე ბუ ლია  შავ შუ რი დი ალ ექ ტის მა სა ლე ბი,
ფოლ კლო რისნი მუ შე ბი,რო მელ თაცერ თვისშე ნიშ ვნე ბი,ვა რი ან ტე ბიდალექ სი კო ნი.იგიმზამა-
სა ლაალინ გვის ტე ბის თვისდაკომ პლექ სუ რიკვლე ვისსაგ ნადშე იძ ლე ბაიქ ცეს.

,,შავ შე თი“მკვლე ვარ თათავ და უზ ოგ ავიშრო მის,შე უნ ელ ებ ელიმეც ნი ერ ულიინ ტე რე სისდადი-
დიენ თუ ზი აზ მისდას ტუ რია.იგისა პა ტიოად გილსდა იჭ ერსჩვენსერ ოვ ნულსუ ლი ერმემ კვიდ-
რე ობ აში.

ნა ნაცეცხლა ძე,მაიაკიკ ვა ძე,ნა თიაფარ ტე ნა ძე,მზიახა ხუ ტა იშ ვი ლი.

სა ვარ ჯი შო№1. და წე რეთ თა ვი სუ ფა ლი ესე თე მა ზე ,,გველ სა ხვრე ლით ამო იყ ვანს ენა ტკბი ლად 
მო უბ არი“ .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------

და ვა ლე ბა.წა იკ ითხეთ ნი კო ლორ თქი ფა ნი ძის ,,გუ ლი“  და და წე რეთ  რე ცენ ზია.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

სა ვარ ჯი შო№2. და წე რეთ იმ პუბ ლი კა ცი ის და დე ბი თი რე ცენ ზია, რო მელ მაც წა რუშ ლე ლი შთა-
ბეჭ დი ლე ბა მო ახ დი ნა თქვენ ზე.

............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................... 

სა ვარ ჯი შო№3. და წე რეთ იმ პუბ ლი კა ცი ის  უარ ყო ფი თი რე ცენ ზია, რო მელ მაც ნე გა ტი ურ ად 
იმ ოქ მე და  თქვენ ზე.

...........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................
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 ცოდ ნის შე სა მოწ მე ბე ლი კითხვე ბი:

1.დაასახელეთსამეცნიერონაშრომები:
2.რისთვისგამოიყენებასქოლიო?
3.რასნიშნავსსამეცნიეროაპარატი?
4.ვისიკომპეტენციაასამეცნიერონაშრომისშექმნა?
5.დაასახელეთსამეცნიერონაშრომისმახასიათებლები;
6.რაარისაუცილებელისამეცნიერონაშრომისშესაქმნელად?
7.როგორვუთითებთდამოწმებულსტატიასანმონოგრაფიას?
8.როგორვაფორმებთსაბაკალავრონაშრომისთავფურცელს?
9.რაარისანოტაცია?
10.რაარისთეზისები?
11.რამდენისახისრეცენზიასიცნობთ?
12.დაასახელეთკარგირეცენზიისმახასიათებლები.
13.რასგულისხმობსმეცნიერულიეთიკისდაცვა?
14.რითგანსხვავდებაერთმანეთისგანსამეცნიეროდაფართოსაზოგადოებისთვისგანკუთვნი-

ლირეცენზიები?
15.როგორუთითებენრეცენზიაშიშენიშვნებს?
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თე მა XI. საქ მი ანი ქა ღალ დე ბი

საქმიანიქაღალდებიგამოიყენებაპირების,პირისადაუწყების,პირისადასახელმწიფოს,ორ-
განიზაციების,სახელმწიფოთაშორისურთიერთობებისას.

საქმიანიქაღალდებია:გან ცხა დე ბა, მოხ სე ნე ბი თი ბა რა თი, ახ სნა-გან მარ ტე ბი თი ბა რა თი, რე კო-
მენ და ცია, და ხა სი ათ ება, სა მო ტი ვა ციო წე რი ლი, მოკ ლე ბი ოგ რა ფია (CV), საქ მი ანი წე რი ლი, ოქ მი, 
ან გა რი ში, ცნო ბა, ხელ წე რი ლი, პრო ექ ტი და ა. შ.

 ოფიციალურ-საქმიანსტილსარახასიათებსემოციურობა,სუბიექტურიშეფასებადასამეტყვე-
ლოსტილისელემენტები.ამითუახლოვდებაისსამეცნიეროსტილს,მაგრამგანსხვავდებამისგან
იმით,რომსამეცნიერონაშრომსჰყავსავტორიანავტორებიდაინდივიდუალურობაასეთუისე
შესამჩნევია.ოფიციალურდოკუმენტში,პუბლიცისტურიდამხატვრულისტილისტექსტებისა-
განგანსხვავებით,არჩანსავტორისინდივიდუალურობა,წერისმანერა.დოკუმენტისსარწმუნო-
ობაზემიანიშნებსპასუხისმგებელიპირისხელმოწერა.

I.  გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

განცხადებასაქმიანიქაღალდია,რომლითაცგადმოიცემათხოვნა,მოთხოვნა,საჩივარიანრა-
იმეშეტყობინება.

განცხადებაშისათქმელილაკონიურადდამკაფიოდუნდაგადმოიცეს,რათაადრესატისათ-
ვისადვილადაღსაქმელიიყოს.

სტრუქ ტუ რა: 1. განცხადებაშედგებარამდენიმენაწილისაგან.პირველბლოკშიმოცემულიაინ-
ფორმაციაადრესატისადაგანცხადებისავტორისშესახებ.

პირველ სტრიქონზე, მარჯვენა მხარეს, იწერება ადრესატის მონაცემები-დაწესებულების ან
ორგანიზაციისდასახელება,ადრესატისთანამდებობა,მისისახელიდაგვარი.

2. მომდევნოსტრიქონზე,ზევით, მარჯვენა მხარეს, იწერება განმცხადებლისგვარი, სახელი,
თანამდებობადა,საჭიროებისშემთხვევაში,ზუსტიმისამართი.

მცირეინტერვალისშემდეგდოკუმენტისშუაშიიწერებასიტყვა,,განცხადება“.
მეორებლოკშიიწერებაგანცხადებისშინაარსი.ისიწყებააბზაცითდასამინაწილისაგანშედ-

გება:ა)შესავალი(რატომიწერებაგანცხადება);
ბ)ძირითადინაწილი(მიზეზისდასაბუთება);
გ)დასკვნითინაწილი(რასითხოვსიგი).
3.მარცხენამხარეს,ქვემოთმიეთითებათარიღი;
4.ბოლოს,თარიღისგასწვრივ–განმცხადებლისხელმოწერა.

და ვა ლე ბა №1.   შე ად გი ნეთ  გან ცხა დე ბე ბი შემ დეგ თე მებ ზე:
1. გამოცდისგადატანა;2.აკადემიურიშვებულებისაღებასაზღვარგარეთგამგზავრებისგამო.

1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------–––––––––––––––––––––––––––––

2.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---––––––––––––––––––––––––––– 

ნიმუში: 

   ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   

   განათლებისა და მეცნიერებათა  ფაკულტეტის   

    დეკანს,  პროფესორ  .......................... 

    ამავე ფაკულტეტის  ინგლისური ფილოლოგიის 

    სპეციალობის  I კურსის სტუდენტ 

 ნ ი ნ ო    დ ი ა ს ა მ ი ძ ი ს 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა 

ვარ ინგლისური ენის II (A2 დონე) ჯგუფში. გადატვირთული სასწავლო პროგრამის გამო 
ვეღარ ვამზადებ მასალას და მაქვს დაბალი აკადემიური მოსწრება.  გთხოვთ, გადამიყვანოთ IV 
(A1 დონე) ჯგუფში. 

25. 10. 2015.   ნ. დიასამიძე  

დავალება №1.   შეადგინეთ  განცხადებები შემდეგ თემებზე (2 ქულა): 

1.  გამოცდის გადატანა;  2. აკადემიური წლის აღება საზღვარგარეთ გამგზავრების გამო. 

1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nimuSi:

ჰუმანიტარულ
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გან ცხა დე ბა ეწოდება ისეთ დოკუმენტსაც, რომლითაც ესა თუ ის პირი ან  დაწესებულება
იუწყებაამათუიმღონისძიებისჩატარების(კრე ბა, თათ ბი რი, სხდო მა, კონ ფე რენ ცია, ექ სკურ სი ის 
მოწყო ბა, სა ღა მოს გა მარ თვა,  ფილ მის ჩვე ნე ბა, დის პუ ტი და ა. შ.)შესახებ.ასეთგანცხადებასსა-
ინ ფორ მა ციო ეწოდება.ისშედგებარამდენიმენაწილისგან:

• სათაური(განცხადება);
• ღონისძიებისჩატარებისდრო;
• ღონისძიებისჩატარებისადგილი;
• განცხადებისშინაარსი;
• განცხადებისავტორთადასახელება.

ნი მუ ში:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

განცხადება ეწოდება ისეთ დოკუმენტსაც, რომლითაც ესა თუ ის პირი ან  დაწესებულება 
იუწყება ამა თუ იმ  ღონისძიების ჩატარების (კრება, თათბირი, სხდომა, კონფერენცია, 
ექსკურსიის მოწყობა, საღამოს გამართვა,  ფილმის ჩვენება, დისპუტი და ა. შ. ) შესახებ. ასეთ  
განცხადებას საინფორმაციო  ეწოდება.  ის შედგება რამდენიმე ნაწილისგან: 

 სათაური (განცხადება);
 ღონისძიების ჩატარების დრო;
 ღონისძიების ჩატარების ადგილი;
 განცხადების შინაარსი;
 განცხადების ავტორთა დასახელება.

ნიმუში: 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა 

მიმდინარე წლის 17 ნოემბერს, შაბათს, 12 საათზე, ბათუმის შოთა რუსთაველის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის 238-ე აუდიტორიაში ჩატარდება შეხვედრა ახალგაზრდა  
პოეტებთან. 

  უნივერსიტეტის სტუდენტური კავშირი 

და ვა ლე ბა №2. შე ად გი ნეთ სა ინ ფორ მა ციო გან ცხა დე ბე ბი შემ დეგ თე მებ ზე:
1. საქველმოქმედოღონისძიებისგამართვა;2.დოკუმენტურიფილმისჩვენება.

1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

II.     მ ო ხ ს ე ნ ე ბ ი თ ი    ბ ა რ ა თ ი

მოხ სე ნე ბი თი ბა რა თი ვრცელიდაინფორმაციულიდოკუმენტია,რომლისმიზანია,გააცნოს
ადრესატს ავტორის (ავტორთა) სურვილი, მოთხოვნა, პოზიცია, შეხედულება, გადაწყვეტილება
დაა.შ.ამათუიმპრობლემასთანდაკავშირებით.იგი შედგებარამდენიმებლოკისგან:

1.  პირ ვე ლი ბლო კი.ფურცლისდასაწყისში,მარჯვნივ,იწერებაადრესატისთანამდებობა,სა-
ხელიდაგვარი,ორიინტერვალისშემდეგ–ავტორისვინაობა,ამავედაშორებით,შუაშიიწერება
მოხსენებითიბარათი(სასურველიაგამუქება);

2.  მე ორე ბლოკ ში იწერებაშინაარსი.მაგ.:უწყებაშიარსებულიპრობლემებიანარსებული
სიტუაცია,მათიგამომწვევილოგიკურიმიზეზები,გადაჭრისგზებიდასაშუალებები.ამუკანას-
კნელმაუნდადაარწმუნოსადრესატიაღნიშნულიღონისძიებებისგატარებისაუცილებლობაში.
გან ცხა დე ბი სა გან გან სხვა ვე ბით, მოხ სე ნე ბითს ბა რათ ში არ არ ის აუც ილ ებ ელი ად რე სა ტი სად მი 
თხოვ ნით მი მარ თვა. მოხსენებითიბარათისასურველიადაიწყოთფრაზით:მო გახ სე ნებთ, რომან
რო გორც მო გეხ სე ნე ბათ.

3.  მე სა მე ბლოკ ში მოცემულიაავტორის(ავტორთა)ხელმოწერადათარიღი. ფაქსიმილეს
(ხელმოწერის)გარეშედოკუმენტსიურიდიულიძალაარაქვს.

ნი მუ ში:

 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

 კანცლერს,  ბატონ ............. 

  ამავე უნივერსიტეტის სტუდკავშირის 

  თავმჯდომარის -  გ ი ო რ გ ი    ბ ე რ ი ძ ი ს 

მ ო ხ ს ე ნ ე ბ ი თ ი    ბ ა რ ა თ ი 

მოგახსენებთ, რომ სტუდენტური კონფერენციის წარმატებულად ჩასატარებლად   უნივერსიტე-
ტის ბიუჯეტიდან გამოიყო თანხა - 350 (სამას ორმოცდაათ) ლარი,  რითაც შევიძინეთ კალმები, 
რვეულები, საქაღალდეები, მარკერები, დაიბეჭდა პროგრამები. კონფერენციაში მონაწილეობენ 
ქუთაისის, თბილისის, გორისა და თელავის უნივერსიტეტების სტუდენტებიც, ამიტომ ლანჩისთვის  
საჭირო გახდა  200 ლარის დამატება. 

იმედი გვაქვს, უნივერსიტეტის ბიუჯეტიდან შესაძლებელი იქნება სათანადო ფინანსური 
უზრუნველყოფა.  

 უნივერსიტეტის სტუდკავშირის 

  თავმჯდომარე     გ. ბერიძე 

 12. 11. 2015. 

დავალება №1. შეადგინეთ მოხსენებითი ბარათები შემდეგ თემებზე (2 ქულა):  

1. ანტინარკოტიკული მოძრაობის მოწყობის  შესახებ; 2. უნივერსიტეტში  სპორტული
შეჯიბრების გამართვის შესახებ.

1. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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და ვა ლე ბა №1. შე ად გი ნეთ მოხ სე ნე ბი თი ბა რა თე ბი შემ დეგ თე მებ ზე: 
1. ანტინარკოტიკულიმოძრაობისმოწყობის  შესახებ; 2. უნივერსიტეტში  სპორტული შე-

ჯიბრებისგამართვისშესახებ.

1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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III.     ა ხ ს ნ ა-გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი    ბ ა რ ა თ ი

ახ სნა-გან მარ ტე ბი თი ბა რა თისტრუქტურითადაშინაარსითჰგავსმოხსენებითბარათს,თუმ-
ცაესუკანასკნელიიწერებაავტორისინიციატივითდამიზნადისახავსწინასწარინფორმირებას,
ახსნა-განმარტებითიბარათიკი– ხელ მძღვა ნე ლი პი რის ან ზემ დგო მი ინ სტან ცი ის მოთხოვ ნით.
მასშიახსნილიამომხდარიფაქტის(სამსახურშიდაგვიანების,გაცდენის,კანონის,წესისდარღვე-
ვისდაა.შ.)გამომწვევიმიზეზები.

 ახსნა-განმარტებითიბარათისპირველიბლოკიმოხსენებითიბარათისნაირია,ოღონდაქძი-
რითადბლოკშიმოკლედდაკონკრეტულადააგადმოცემულიმომხდარიფაქტისგამომწვევიობი-
ექტურითუსუბიექტურიმიზეზები.მოხსენებითიბარათისმსგავსადამდოკუმენტისდაწყებაც
შეიძლებაშემდეგიფრაზით:მოგახსენებთ,რომ....,გაცნობებთ,რომ...,მინდაგაუწყოთ,რომ....

ნი მუ ში:

    ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო  
     უნივერსიტეტის 
    ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის 
     დეკანს,  ქალბატონ მარინა გიორგაძეს 
      ამავე ფაკულტეტის I კურსის I  სასემინარო ჯგუფის 
      სტუდენტ მაია  პაიჭაძის 

ა ხ ს ნ ა - გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი    ბ ა რ ა თ ი 
გაცნობებთ, რომ ამა წლის 29-31 ოქტომბერს I კურსის სტუდენტებისთვის დაგეგმი-

ლი იყო რეფერატულ ნაშრომთა კონკურსი. ნაშრომი შევასრულე ყველა მოთხოვნის დაც-
ვით. შაბათს გავემგზავრე სოფელში და კვირას ვაპირებდი დაბრუნებას, მაგრამ ბათუმი-
ქედის მაგისტრალზე, კოკოტაურთან ჩამოწვა ზვავი, რის გამოც მოძრაობა შეფერხდა და 
რეფერატის წარმოდგენა ნახევარი საათით დამაგვიანდა. გთხოვთ, დაუშვათ ჩემი რეფერა-
ტი კონკურსში. 

2. 11. 2015.                                                                                                        მ. პაიჭაძე 

დავალება №1. შეადგინეთ ახსნა-განმარტებითი ბარათები შემდეგ თემებზე: 
1. უნივერსიტეტში მოწყობილი კონკურსის შესახებ (2,5 ქულა);
2. უნივერსიტეტში  გამართული საიუბილეო ღონისძიების შესახებ (2,5 ქულა).

1.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

და ვა ლე ბა №1. შე ად გი ნეთ ახ სნა-გან მარ ტე ბი თი ბა რა თე ბი შემ დეგ თე მებ ზე:
1. უნივერსიტეტშიმოწყობილიკონკურსისშესახებ;
2. უნივერსიტეტშიგამართულისაიუბილეოღონისძიებისშესახებ.

1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



147

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------–––––––––––––––––––––––

2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------–––

IV.  რ ე კ ო მ ე ნ დ ა ც ი ა

რე კო მენ და ცია მეტადმნიშვნელოვანიდოკუმენტია(ვაკანსიისდასაკავებლად,დაფინანსების,
სხვადასხვასახისმატერიალურიმხარდაჭერისმოსაპოვებლად,სამსახურისშეცვლისდროს,გაც-
ვლითპროგრამაშიმონაწილეობისასდაა.შ.),რომელსაცგასცემსრომელიმეორგანიზაციაანავ-
ტორიტეტულიპირი.რეკომენდატორმამოკლედ,კონკრეტულადდადამაჯერებლადუნდადაახ-
ასიათოსისპირი,რომელსაცუწევსრეკომენდაციას,სრულყოფილადგადმოსცესმისიშესაძლებ-
ლობები,პიროვნულითვისებები.

რეკომენდაციაშეიძლებადაიწეროსბლანკზე. სათაურისშემდეგიწყება ძირითადიტექსტი,
რომელშიცაუცილებელია:

• სარეკომენდაციოპირისწარდგენა;
• ინფორმაციარეკომენდატორისადასარეკომენდაციოპირისსაქმიანიურთიერთობისშესახებ;
• რომელსაქმიანთვისებებზეამახვილებსყურადღებასრეკომენდატორიდარაარისმისთვის

მნიშვნელოვანი;
• ნათქვამიდასაბუთებულიამკაფიოდადამაჯერებელიარგუმენტებით.მაგ.:თუაღნიშნავთ,

რომსარეკომენდაციოპირსაქვსშესაბამისიკვალიფიკაცია,აუცილებელიამისმიერშესრულებუ-
ლისამუშაოსმითითებაც;

• სარეკომენდაციოპირისპიროვნულიდახასიათება:გუნდურისამუშაოსშესრულებისასყუ-
რადღებაუნდაგამახვილდესმისკომუნიკაბელურობაზე,კოლეგიალურობაზე.თუხელმძღვანე-
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ლიპოსტისდაკავებასურს,უნდამიეთითოსორგანიზატორულნიჭზე,მენეჯერისათვისაუცილ-
ებელთვისებებზედაა.შ.

• რეკომენდაციისბოლოსაუცილებელიანათქვამისშეჯამებადარეკომენდაციისგაწევისმიზ-
ნისხაზგასმითაღნიშვნა.

ნი მუ ში:

 რეკომენდაციის ბოლოს აუცილებელია ნათქვამის შეჯამება და რეკომენდაციის  
გაწევის მიზნის  ხაზგასმით აღნიშვნა. 

ნიმუში: 

რ ე კ ო მ ე ნ დ ა ც ი ა 

ნინო ბალაძე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ფილოლოგიის სპეციალობის IV 
კურსის წარჩინებული სტუდენტია. იგი გამოირჩევა პასუხისმგებლობით, 
შრომისმოყვარეობითა და მიზანდასახულობით. ნინო მუდმივად იღრმავებს ცოდნას, 
ხვეწს შესაძლებლობებს და ყოველთვის აღწევს მიზანს. აქტიურად მონაწილეობს 
სტუდენტურ თვითშემოქმედებაში, სამეცნიერო კონფერენციებში და ფლობს  პირველი 
ხარისხის დიპლომებს. 

ნინო ავტორიტეტით სარგებლობს მასწავლებლებსა და თანატოლებში. იგი გაწონას-
წორებული, სანდო და სამართლიანია. მას სიამოვნებს მეგობრებისთვის დახმარება და 
თანადგომა. 

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, რეკომენდაციას ვუწევთ ნინო ბალაძეს სასულიერო 
სემინარიაში მასწავლებლის ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად. 

     ბსუ  ასოც. პროფესორი 
 ნათია ფარტენაძე 
      ტელ.: 271797 სამსახური 
      მობ.: 577179744 
 ელ. ფოსტა: natia-71@list.ru 

     14 მაისი, 2015. 

დავალება №1. გაუწიეთ რეკომენდაცია თქვენს თანაკურსელს, რათა დაინიშნოს 
ჯგუფის ხელმძღვანელად (1 ქულა). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

და ვა ლე ბა №1. გაუწიეთრეკომენდაციათქვენსთანაკურსელს,რათადაინიშნოსჯგუფისხელ-
მძღვანელად.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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V.  დ ა ხ ა ს ი ა თ ე ბ ა
და ხა სი ათ ებაოფიციალურ-საქმიანიდოკუმენტია,რომელიცშეიცავსინფორმაციასკონკრეტუ-

ლიპირისსამსახურებრივისაქმიანობისადაპიროვნულითვისებებისშესახებ;ადასტურებსმის
რეპუტაციას,საზოგადოებრივაქტიურობას,უნარებს,სანდოობას,კომუნიკაბელურობასდაა.შ.

და ხა სი ათ ებაუნდადაიწეროსორგანიზაციის,უწყების ანფირმისბლანკზე, დადასტურდეს
დახასიათებისგამცემიპირისხელმოწერითდაბეჭდით.თუდახასიათებასგასცემსარაოფიციალ-
ურიპირიოფიციალურუწყებაშიწარსადგენად, ავტორისხელისმოწერაუნდადადასტურდეს
ნოტარიულადანრომელიმეუწყებისპასუხისმგებელიპირისხელმოწერითადაბეჭდით.წინააღ-
მდეგშემთხვევაში,დახასიათებასიურიდიულიძალაარექნება.

სტრუქ ტუ რა: და ხა სი ათ ებ აშიგამოიყოფარამდენიმეშინაარსობრივიბლოკი:
• სათაური;
• საანკეტომონაცემები;
• მონაცემებიპირისსამსახურებრივისაქმიანობისშესახებ;
• სამსახურებრივიუნარებისშეფასება;
• პიროვნულითვისებებისწარმოჩენა;
• დასკვნითინაწილი.
ნი მუ ში:

დ ა ხ ა ს ი ა თ ე ბ ა 
სალომე ვახტანგის ასული ქავთარაძე, დაბადებული 1990 წელს, ქართული ფილო-

ლოგიის სპეციალობის ბაკალავრია. იგი 2007 წლიდან სწავლობს ბათუმის შოთა რუსთავე-
ლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართუ-
ლი ფილოლოგიის სპეციალობაზე. სალომე გულმოდგინედ ასრულებს ყველა სამუშაოს. 
აქტიურად მონაწილეობს სტუდენტურ ღონისძიებებში. აქვს უცხო ენების დაუფლების 
განსაკუთრებული ნიჭი. 

სალომე დაჯილდოებულია განსაკუთრებული პიროვნული თვისებებით. ის ყოველ-
თვის მხარში უდგას კურსელებს, არის კომუნიკაბელური და მეგობრული, რის გამოც თა-
ნაკურსელთა  შორის ავტორიტეტით სარგებლობს. მიზანსწრაფულობისა და გულმოდგი-
ნების წყალობით ის  ყოველთვის აღწევს დასახულ მიზნებს. არის უკონფლიქტო, ჰუმანუ-
რი და  თვითკრიტიკული.  სალომე ობიექტურად აფასებს საკუთარ შესაძლებლობებს. იგი 
აქტიური სტუდენტი  და ბევრი კარგი  საქმის ინიციატორია. 

        კურსის კურატორი 
        ასოც. პროფესორი             მ. კიკვაძე

 ტელ. 577 72 82 48 
8. 05. 2015. 

დავალება №1. დაახასიათეთ  თქვენ გვერდით მჯდომი  ამხანაგი (2 ქულა): 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------–– 

VI. ს ა მ ო ტ ი ვ ა ც ი ო    წ ე რ ი ლ ი

და ვა ლე ბა №1. დაახასიათეთთქვენგვერდითმჯდომიამხანაგი:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI.  ს ა მ ო ტ ი ვ ა ც ი ო    წ ე რ ი ლ ი

სამოტივაციოწერილისმიზანია,დაარწმუნოსპოტენციურიდამფინანსებელიანდამსაქმებე-
ლი,რომმისიავტორივაკანსიისშესაფერისიკანდიდატურაა.

სამოტივაციოწერილიიძლევასხვადასხვატიპისკონკურსსათუგასაუბრებაშისაკუთარიუპი-
რატესობისწარმოჩენისდადასაბუთებისსაშუალებას.სამოტივაციოწერილიიწერება:ა)ვაკანსი-
ისდასაკავებლადბ)სტიპენდიისმოსაპოვებლადგ)პროექტისდასაფინანსებლადგამოცხადებუ-
ლიკონკურსისდროს.

კარგი სამოტივაციო წერილი სრულყოფილად წარმოაჩენს კონკურსანტის განათლებას, სხვა-
დასხვაუნარ-ჩვევას,ინტერესებისსფეროს,აზროვნებისდიაპაზონს.

სტრუქ ტუ რა:სამოტივაციოწერილისამინაწილისაგანშედგება:
1. განმარტეთ,რაზეაკეთებთგანაცხადსდასაიდანმიიღეთინფორმაცია;
2. ჩამოაყალიბეთარგუმენტებითქვენისაქმიანითვისებებისდაგამოცდილებისშესახებ,რი-

თაცშეიძლებადააინტერესოთადრესატი;
3. შეიძლებასაკუთარსუსტმხარეებზემითითებაც.გულწრფელიაღიარებადანაკლისგამოს-

წორების სურვილითუ მცდელობადადებითად განაწყობს მკითხველს, ოღონდ აუცილებელია
ზომიერებისდაცვა.

4. აუცილებლადუნდამიეთითოს,რატომდაინტერესდით(პროფესიულიინტერესები,სამო-
მავლოპერსპექტივა,გამოცდილებისშეძენა,მატერიალურიმხარედასხვა).ამკონკრეტულივა-
კანსიით.

5. წერილისბოლოსმოკლედშეაჯამეთთქვენისათქმელი.

 და ვა ლე ბა №1. დაწერეთსამოტივაციოწერილი,რომგსურთდაიწყოთმუშაობარომელიმე
დაწესებულებაში(გაქვთუმაღლესიგანათლება;გავლილიგაქვთშესაბამისიტრენინგებიდააკმა-
ყოფილებთმოთხოვნებს).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ნი მუ ში:

VII.  ა ვ ტ ო ბ ი ო გ რ ა ფ ი ა (CV)

CV(კურიკულუმვიტაე)შეიცავსინფორმაციასპიროვნებისცხოვრებისმნიშვნელოვანიფაქტე-
ბის,განათლების,სამუშაოგამოცდილების,მიღწევებისადასპეციფიკურიუნარებისშესახებ.

სტრუქ ტუ რა:
1. თავდაპირველადიწერებასახელი,გვარი,საკონტაქტოინფორმაცია(მისამართი,საფოსტო

ინდექსისჩათვლით,ტელეფონი(ბინის,სამსახურის,მობილური),ფაქსი,ელ.ფოსტა;
2. პირველბლოკშითავსდებაპერსონალურიინფორმაცია(დაბადებისთარიღი,ადგილი.ოჯ-

ახურიმდგომარეობა...);
3. მეორებლოკშიიწერებაინფორმაციაგანათლებისშესახებ(გავლილიტრენინგებიდაკურსე-

ბიჩამონათვალი,მინიჭებულიაკადემიური(ბაკალავრი,მაგისტრი)ანსამეცნიეროხარისხი(დოქ-
ტორი);

4. მესამებლოკშიდეტალურადუნდააღიწეროსპირისსამუშაოგამოცდილება (დაკავებული
თანამდებობებიდამოვალეობები);

5. ცალკებლოკიეთმობამიღწევებს,ჯილდოებს,მოპოვებულსტიპენდიებს,მიღებულგრან-
ტებსდაა.შ.;

6. ბოლოსაღიწერებასპეციფიკურიუნარები(კომპიუტერულიპროგრამებისცოდნა,უცხოენ-
ებისცოდნისდონე,სოციალურიუნარებიდაა.შ.).

ს ა მ ო ტ ი ვ ა ც ი ო      წ ე რ ი ლ ი 

ვებგვერდზე www. bsu. edu.ge განთავსებულია ინფორმაცია, რომ შოთა რუსთაველის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს სახელობითი სტიპენდიის მოსაპოვებ-
ლად. 

ვფიქრობ, ჩემი სტუდენტური გამოცდილება, მაღალი აკადემიური მოსწრება, პასუ-
ხისმგებლობა,  სოციალური უნარ-ჩვევები და პიროვნული თვისებები ამ კონკურსს შეეს-
აბამება. 

ვარ ფაკულტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო წრის ხელმძღვანელი, სტუდენტური 
ჟურნალის რედკოლეგიის წევრი და პასუხისმგებელი მდივანი.  

აქტიურად ვმონაწილეობ სტუდენტურ კონფერენციებში, მაქვს პირველი და მეორე 
ხარისხის რამდენიმე  დიპლომი და სერტიფიკატი. მიმდინარე წელს მონაწილეობა მივიღე 
ქუთაისში სტუდენტთა საერთაშორისო კონფერენციაში. მოხსენება დაიბეჭდა ახალგაზ-
რდა მეცნიერთა შრომებში.   

ყოველწლიურად ვმონაწილეობ სტუდენტურ დღეებში, ვარ ვოკალური ჯგუფის 
სოლისტი.  

ვფლობ რუსულსა და ინგლისურს,  ამჟამად  ვეუფლები თურქულ ენას. 
აღნიშნული კონკურსით ჩემი დაინტერესება რამდენიმე ფაქტორითაა გამოწვეული. 

უპირველესად, გამეზრდება  პასუხისმგებლობა; სტიპენდია მეტ სტიმულსაც მომცემს და 
დამეხმარება ზოგი პრობლემის მოგვარებაშიც: შევიძენ საჭირო  სახელმძღვანელოებს და 
შევისწავლი  ენებს. 

 ვფიქრობ, შევძელი სათქმელის მკაფიოდ ჩამოყალიბება და შესაძლებლობების თუ 
პიროვნული თვისებების წარმოჩენა. 

    ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის    
    III კურსის სტუდენტი    ნინო თურმანიძე. 

14. 04. 2015. 

 დავალება №1.  დაწერეთ სამოტივაციო წერილი, რომ გსურთ დაიწყოთ მუშაობა რომელი-
მე დაწესებულებაში (გაქვთ უმაღლესი განათლება; გავლილი გაქვთ შესაბამისი ტრენინგე-
ბი და აკმაყოფილებთ მოთხოვნებს) (2 ქულა). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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7. საჭიროებისმიხედვით,CV-შიშეიძლებამივუთითოთგამოქვეყნებულინაშრომები,სადიპ-
ლომოანსადოქტორონამუშევრები;

8. CV-სგანსაზღვრულიფორმააქვს.მარცხნივიწერებათარიღი,მარჯვნივ-სათანადოინფორ-
მაცია.

ნი მუ ში:

მა რი ამ  აბ აშ იძე

მი სა მარ თი:                                                         ბათუმი,6010,მელიქიშვილისქ.№22.ბ.18.
ტელ.:+99555654328(მობ.);278674(ბინა)
ელ,ფოსტა:mariabashidze@yahoo.com

და ბა დე ბის თა რი ღი:  1985წლის23აპრილი,ბათუმი.

გა ნათ ლე ბა:
1990-2001–ბათუმისმე-8საჯაროსკოლა;
2001-2005–ბათუმისშოთარუსთაველისსახელმწიფოუნივერსიტეტისჰუმანიტარულმეცნიერებათა

ფაკულტეტი,ბაკალავრი.
2005-2007–ბათუმის შოთარუსთაველის სახელმწიფოუნივერსიტეტის ჰუმანიტარულმეცნიერებათა

ფაკულტეტი,მაგისტრი;
2007–ინგლისურიენისშემსწავლელიკურსები,პირველი-მეორედონე,ბათუმი.
2008-დანდღემდებათუმისმე-2საჯაროსკოლაშიქართულიენისადალიტერატურისმასწავლებელი;
2011–პედაგოგთაგადამზადებისტრენინგი,ასოციაცია,,სკოლა,ოჯახი,საზოგადოება“.

 კომ პი უტ ერ ული უნ არ-ჩვე ვე ბი:
• ვორდი;
• ინტერნეტი;
• სწრაფიბეჭდვა.

ენ ებ ის ცოდ ნა:
ქართული–მშობლიური;
რუსული–თავისუფლად;
ინგლისური–კარგად;
თურქული–საშუალოდონეზე.

ოჯ ახ ური მდგო მა რე ობა:    დასაოჯახებელი

შრო მე ბი:   
საბაკალავროშრომა:საკუთარისახელებისწარმოებასაშუალქართულში;
სამაგისტროშრომა:ვნებითიგვარისფორმათაწარმოებაქართულში.

ინ ტე რე სე ბი:  კლასიკურიმუსიკა;კულინარია.

27.07.2015მ.აბაშიძე
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და ვა ლე ბა №1. დაწერეთთქვენიმოკლებიოგრაფია

მი სა მარ თი:                                                                     

და ბა დე ბის თა რი ღი:  

გა ნათ ლე ბა:

სა მუ შაო გა მოც დი ლე ბა

გავ ლი ლი ტრე ნინ გე ბი:

კომ პი უტ ერ ული უნ არ-ჩვე ვე ბი:

ენ ებ ის ცოდ ნა:

ოჯ ახ ური მდგო მა რე ობა:    

შრო მე ბი:   

ინ ტე რე სე ბი:  
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VIII. ც ნ ო ბ ა

ცნობაპირისსტატუსის,სამსახურებრივიმდგომარეობის,ამათუიმღონისძიებაშიმონაწილე-
ობის ერთგვარი მოწმობაა. ამტიპისდოკუმენტიშეიძლება გასცეს სახელმწიფოორგანიზაციამ,
საჯაროსკოლამ,უმაღლესმასასწავლებელმადაა.შ.

სტრუქ ტუ რა:  
• სათაური;
• ძირითადინაწილი(ინფორმაციაპირისშესახებ,მისისტატუსიდასადუნდაწარადგინოს

მანესოფიციალურიდოკუმენტი);
• ბოლოსდოკუმენტისგამცემიოფიციალურიპირისხელმოწერა.

ნი მუ ში:

განათლება: 

სამუშაო გამოცდილება 

გავლილი ტრენინგები: 
 კომპიუტერული უნარ-ჩვევები: 
ენების ცოდნა: 
ოჯახური მდგომარეობა:    
შრომები:    
ინტერესები:  

VIII. ც ნ ო ბ ა
ცნობა პირის სტატუსის, სამსახურებრივი მდგომარეობის, ამა თუ იმ ღონისძიებაში 

მონაწილეობის ერთგვარი მოწმობაა. ამ ტიპის დოკუმენტი შეიძლება გასცეს სახელმწიფო 
ორგანიზაციამ, საჯარო სკოლამ, უმაღლესმა სასწავლებელმა და ა. შ.  

სტრუქტურა:  
 სათაური;
 ძირითადი ნაწილი (ინფორმაცია პირის შესახებ, მისი სტატუსი და სად უნდა წა-

რადგინოს მან ეს ოფიციალური დოკუმენტი); 
 ბოლოს დოკუმენტის გამცემი ოფიციალური პირის ხელმოწერა.

ნიმუში: 

ც ნ ო ბ ა 
ნატო ბერიძე  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ქართული ფილოლოგიის სპეციალობის 
მეორე კურსის სტუდენტია. ბაკალავრიატში მას  დაგროვებილი აქვს 90 კრედიტი.  

ცნობა ეძლევა  არასამთავრობო ორგანიზაციაში წარსადგენად. 
ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
დეკანი, პროფესორი                                                                                       /მ. გიორგაძე/ 

10.04.2015 

დავალება №1.   დაწერეთ ცნობა უნივერსიტეტიდან ან სამსახურიდან ამერიკის სა-
ელჩოში წარსადგენად. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

და ვა ლე ბა №1.   დაწერეთცნობაუნივერსიტეტიდანანსამსახურიდანამერიკისსაელჩოშიწარ-
სადგენად.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---–––––––––––––––––––––

IX . ხ ე ლ წ ე რ ი ლ ი

ხელ წე რი ლიიწერებარაიმემატერიალურიღირებულებისმქონესაგნისანდოკუმენტის(ტექ-
ნიკა,ფული,ინვენტარი...) მიღებისას. მისიდაწერაშეუძლია როგორცკერძო,ისეიურიდიულ
პირს.მასიურიდიულიძალააქვს,ამიტომნებისმიერიდეტალიზედმიწევნითზუსტადუნდაიყ-
ოსგადმოცემული.
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სტრუქ ტუ რა:  
• სათაური;
• ხელწერილისავტორისგვარი,სახელი,მამისსახელი,თანამდებობა(თუიგიოფიციალური

პირია)დასაპასპორტომონაცემები(დაბადებისთარიღი,პასპორტისნომერი);
• იმორგანიზაციისსრულიდასახელება,რომელსაცეძლევახელწერილი(თუხელწერილიკერ-

ძოპირსეკუთვნის,მისიგვარი,სახელი,მამისსახელი);
• ხელწერილითჩაბარებულითანხისრაოდენობაიწერებასიტყვიერად(ფრჩხილებშიმიეთით-

ებაციფრებით),ხოლონივთიუნდააღიწეროსსრულად.
• უნდააღინიშნოს,თურამიზნითადაპირობებითარისმიღებულინივთითუფული;სესხის

სახით,მუდმივსარგებლობაში,სხვაპირისათუორგანიზაციისათვისგადასაცემად;
• ხელწერილისგაცემისთარიღი;
• ხელწერილისგამცემიპირისხელწერა.

ნი მუ ში:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------––––––––––––––––––––– 

IX . ხ ე ლ წ ე რ ი ლ ი 

ხელწერილი იწერება რაიმე მატერიალური ღირებულების მქონე საგნის ან დოკუმენ-
ტის (ტექნიკა, ფული, ინვენტარი...) მიღებისას. მისი დაწერა შეუძლია  როგორც კერძო, ისე 
იურიდიულ პირს. მას იურიდიული ძალა აქვს, ამიტომ ნებისმიერი დეტალი ზედმიწევ-
ნით ზუსტად უნდა იყოს გადმოცემული.  

სტრუქტურა:   
 სათაური;
 ხელწერილის ავტორის გვარი, სახელი, მამის სახელი, თანამდებობა (თუ იგი ოფ-

იციალური პირია) და საპასპორტო მონაცემები (დაბადების თარიღი, პასპორტის ნომერი); 
 იმ ორგანიზაციის სრული დასახელება, რომელსაც ეძლევა ხელწერილი (თუ ხელ-

წერილი კერძო პირს ეკუთვნის, მისი გვარი, სახელი, მამის სახელი); 
 ხელწერილით ჩაბარებული თანხის რაოდენობა იწერება სიტყვიერად (ფრჩხილებ-

ში მიეთითება ციფრებით), ხოლო ნივთი უნდა აღიწეროს სრულად. 
 უნდა აღინიშნოს, თუ რა მიზნითა და პირობებით არის მიღებული ნივთი თუ ფუ-

ლი; სესხის სახით, მუდმივ სარგებლობაში, სხვა პირისა თუ ორგანიზაციისათვის გადასა-
ცემად; 

 ხელწერილის გაცემის თარიღი;
 ხელწერილის გამცემი პირის ხელწერა.

ნიმუში: 

ხ ე ლ წ ე რ ი ლ ი 
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებულმა პროფე-

სორმა, მარიამ  კეკელიძემ (დაბადებული 1969 წლის 21 სექტემბერს. პირადობის მოწმობის 
№ გ 287653; პირადი №610010987654; მცხოვრები ბათუმში, ბარათაშვილის ქ. №28) მუდმი-
ვი სარგებლობის უფლებით მივიღე გამომცემლობა ,,დიოგენესგან“ რვაასი (800) ლარის 
ღირებულების წიგნები. 

აღნიშნული წიგნები დაიდება უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში, რომლითაც ისარ-
გებლებენ სტუდენტები. 

19. 05. 2015.   მ. კეკელიძე 

დავალება №1. დაწერეთ ხელწერილი ფაკულტეტის სამდივნოდან თქვენი სკოლის 
ატესტატის დროებით გატანის შესახებ (1 ქულა). 

და ვა ლე ბა №1. დაწერეთხელწერილიფაკულტეტისსამდივნოდანთქვენისკოლისატესტატის
დროებითგატანისშესახებ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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X. მ ი ნ დ ო ბ ი ლ ო ბ ა

მინ დო ბი ლო ბაიურიდიულიდოკუმენტია,რომელსაცწერსკერძოანიურიდიულიპირირა-
იმემატერიალური,ფინანსურიანმორალურისახისინფორმაციისდასადასტურებლად.მისინე-
ბისმიერიდეტალიზედმიწევნითზუსტადუნდაიყოსგადმოცემული.

სტრუქ ტუ რა:  
• სათაური;
• მინდობილობისავტორისგვარი,სახელი,მამისსახელი,თანამდებობა(თუიგიოფიციალური

პირია);
• ინფორმაცია,რისშესახებაციწერებამინდობილობა;
• იმპიროვნებისვინაობა,ვისაცვანდობთ(მისიგვარი,სახელი,მამისსახელი);
• მინდობილობისგამცემიპირისხელწერა;
• ნოტარიუსისმიერდამოწმებულიხელმოწერა;
• მინდობილობისგაცემისთარიღი.

ნი მუ ში:

მ ი ნ დ ო ბ ი ლ ო ბ ა 

მე, მარიამ გიორგის ასული  მიქელაძე, კუთვნილ ხელფასს, 830 (რვაას ოცდაათ) 
ლარს ვანდობ  და ყოველთვიურად მისი გამოტანის უფლებას ვაძლევ ჩემს დას, მანანა მი-
ქელაძეს. 

     (ხელის მოწერა)      მ. მიქელაძე 
 ხელმოწერას ვადასტურებ ნოტარიუსი ვ. ნინიძე 
   (ხელის მოწერა)      ვ. ნინიძე 

28. 09. 2015. 

დავალება №1. დაწერეთ მინდობილობა, რომ თქვენს კუთვნილ ავტომობილს ან-
დობთ მეგობარს (1 ქულა). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------–––––––––––– 

XI. ა ნ გ ა რ ი შ ი 
ანგარიში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საქმიანი დოკუმენტია. მასში აღწერილი და შე-

ჯამებულია პირის ან ორგანიზაციის ამა თუ იმ საქმიანობის შედეგები,  რომლებიც  შესა-
ბამის სტრუქტურას  უნდა მიეწოდოს. 

ფიზიკურმა პირმა შეიძლება წარადგინოს ანგარიში მივლინების, აქტივობების, წლი-
ური მუშაობის  და ა. შ. შესახებ,  ხოლო ორგანიზაცია ადგენს წლიურ ანგარიშს, რომელ-
შიც მოცემულია ინფორმაცია განხორციელებული საქმიანობის, მნიშვნელოვანი მიღწევე-
ბისა და  პერსპექტივების შესახებ. 

სტრუქტურა: ფიზიკური პირის ანგარიში რამდენიმე ნაწილისაგან შედგება: 
 პირველი ბლოკი, განცხადების მსგავსად წარმოადგენს მიმართვას ადრესატისად-

მი, სადაც მოცემულია ინფორმაცია მისი სამსახურებრივი  მდგომარეობის შესახებ (თუმცა 
არ არის სავალდებულო ასეთი დაწყება); 

 დოკუმენტის შუა ნაწილში იწერება სიტყვა   ა ნ გ ა რ ი შ ი;

და ვა ლე ბა №1. დაწერეთმინდობილობა,რომთქვენს კუთვნილავტომობილს ანდობთმეგო-
ბარს.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------––––––––––––
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XI. ა ნ გ ა რ ი შ ი

ან გა რი შიერთ-ერთიმნიშვნელოვანისაქმიანიდოკუმენტია.მასშიაღწერილიდაშეჯამებულია
პირისანორგანიზაციისამათუიმსაქმიანობისშედეგები, რომლებიცშესაბამისსტრუქტურას
უნდამიეწოდოს.

ფიზიკურმა პირმა შეიძლება წარადგინოს ანგარიში მივლინების, აქტივობების, წლიურიმუ-
შაობისდაა.შ.შესახებ,ხოლოორგანიზაციაადგენსწლიურანგარიშს,რომელშიცმოცემულია
ინფორმაციაგანხორციელებულისაქმიანობის,მნიშვნელოვანიმიღწევებისადაპერსპექტივების
შესახებ.

სტრუქ ტუ რა:ფიზიკურიპირისანგარიშირამდენიმენაწილისაგანშედგება:
• პირველიბლოკი,განცხადებისმსგავსადწარმოადგენსმიმართვასადრესატისადმი,სადაც

მოცემულიაინფორმაციამისისამსახურებრივიმდგომარეობისშესახებ(თუმცაარარისსავალდე-
ბულოასეთიდაწყება);

• დოკუმენტისშუანაწილშიიწერებასიტყვაანგარიში;
• ძირითადიბლოკიორნაწილადიყოფა:
ა)ავტორისსაქმიანობისდეტალურადასახვა;მოვლენისანფაქტისაღწერისმიზანი,
ბ)საქმიანობისშედეგებისადაპერსპექტივებისაღწერა(თუფინანსურმხარდაჭერასეხება,უნ-

დაშედგესდეტალურიხარჯთაღრიცხვაც);
• დოკუმენტისხელმოწერადადათარიღება.
წლიურიანგარიშიორიძირითადინაწილისაგანშედგება:
ა)მონაცემებიორგანიზაციისფინანსურისაქმიანობისშესახებ;
ბ)ზოგადიინფორმაციაორგანიზაციისმიღწევების,როლის,ჩატარებულიღონისძიებებისშე-

სახებდასხვა.
წლიურიანგარიშშიწინაპლანზეწამოწეულიამხოლოდფაქტებიდაარაავტორისსუბიექტუ-

რიპოზიცია.
ნი მუ ში: 

ა ნ გ ა რ ი შ ი 
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს,  
ქალბატონ ნანა ცეცხლაძეს 

2014  წლის  21-26 მაისს ვმონაწილეობდი ბათუმის  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერ-სიტეტში ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოების მიერ დოქტორანტებისა და 
სტუდენტე-ბისთვის  გამართულ  სემინარში:  თანამედროვე ტექნოლოგიები 
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. სემინარს ესწრებოდნენ აჭარის განათლების მინისტრი, 
უნივერსიტეტის რექტორი და პროფესორ-მასწავლებლები. სხდომა გახსნა განათლების 
მინისტრმა, რომელმაც წარ-მოადგინა ვრცელი მოხსენება თანამედროვე ტექნოლოგიების 
როლის შესახებ.  სემინარი ჩემთვის, როგორც დოქტორანტისთვის, მნიშვნელოვანი იყო, 
მივიღე ბევრი საინტერესო ინფორმაცია, ჩავერთე დისკუსიაში და გავიღრმავე ცოდნა. 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის დოქტორანტი                 \შ. ლორთქიფანიძე\ 

10. 07. 2015. 

დავალება №1. დაწერეთ  სამეცნიერო მივლინების ანგარიში (1 ქულა). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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და ვა ლე ბა №1.დაწერეთსამეცნიერომივლინებისანგარიში.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

XII. პ რ ო ე ქ ტ ი

პრო ექ ტიიწერებარომელიმეაქტუალურიამოცანისგადასაჭრელად,მნიშვნელოვანიღონისძი-
ებისგანსახორციელებლადანსამეცნიეროპრობლემისშესასწავლად,გამოსაკვლევად.

პროექტიარისდეტალურადაღწერილიშეთავაზება,რომლითაცპარტნიორიუნდადარწმუნ-
დეს,რომთქვენთეორიულცოდნასთანერთადგაქვთსათანადოკვალიფიკაციადა დასახული
ამოცანისპრაქტიკულადგანხორციელებისუნარი.

სტრუქ ტუ რა: პროექტს,ისევეროგორცნებისმიერდოკუმენტს,აქვსმკაცრადგანსაზღვრული
სტრუქტურა,რისდაცვაცაუცილებელია.არასრულყოფილიპროექტიშეიძლებასაერთოდარგა-
ნიხილონ,თუმცა  არსებობს გამონაკლისი,როცა გრანტის გამცემიორგანიზაციათავად სთავა-
ზობსავტორებსმზასააპლიკაციოფორმას.

პროექტშიაუცილებელიაიყოს:
• სატიტულოფურცელი;
• პროექტისანოტაცია(არაუმეტესორიგვერდისა);
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• სახელწოდება;
• პრობლემისაქტუალობა;
• პროექტისმიზნები(მიზანიუნდაიყოსკონკრეტული,მკაფიოდარეალური);
• პროექტისამოცანები(უნდაჩამოთვალოთისეტაპებიდასამუშაოები,რომლებიცაუცილე-

ბელიათქვენიპროექტისგანსახორციელებლად:ინფორმაციისმოპოვება,დახარისხება;მოპოვე-
ბულიინფორმაციისდამუშავებადაანალიზი;პრობლემისგამოკვეთადაგანსაზღვრა;არსებულ
ინფორმაციაზედაყრდნობითპრაქტიკულისამუშაოებისდაწყება;კონკრეტულიამოცანებისგან-
ხორციელება;ჩატარებულისამუშაოებისშეჯამება;დასკვნისგამოტანაანშესრულებულისამუშა-
ოსშეფასება).

• კვლევისმეთოდები;
• მოსალოდნელიშედეგები;
• ბიუჯეტი;
• დეტალურადაღწერილისამუშაოებიდავადებისადაშემსრულებლებისმითითებით.
და ვა ლე ბა:  დაწერეთპროექტისანოტაციათქვენსრეგიონშიმზრუნველობასმოკლებულიბავ-

შვებისპრობლემისმოგვარებისშესახებ.

ნი მუ ში:     სატიტულოფურცელი

პრო ექ ტის სა ხელ წო დე ბა:

ორ გა ნი ზა ცი ის და სა ხე ლე ბა:

მი სა მარ თი, ტე ლე ფო ნი:

ბან კის რეკ ვი ზი ტე ბი:

თა ნა დამ ფი ნან სე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცია 
(არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში):

პრო ექ ტის ხელ მძღვა ნე ლი (სა ხე ლი, გვა რი, 
თა ნამ დე ბო ბა, სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია):

პრო ექ ტის მე ნე ჯე რი (სა ხე ლი, გვა რი, თა ნამ დე ბო ბა, 
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია):
პრო ექ ტის შემ სრუ ლებ ლე ბი (სა ხე ლი, გვა რი, 
თა ნამ დე ბო ბა, სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია):

პრო ექ ტის გან ხორ ცი ელ ებ ის არე ალი:

პრო ექ ტის გან ხორ ცი ელ ებ ის ვა დე ბი:

პრო ექ ტის ღი რე ბუ ლე ბა:

პრო ექ ტის ან ოტ აცია:

პრო ექ ტის სა ხელ წო დე ბა:

პრობ ლე მის აქ ტუ ალურ ობა:

პრო ექ ტის მი ზა ნი:

პრო ექ ტის ამ ოც ან ები:
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კვლე ვის მე თო დე ბი:

მო სა ლოდ ნე ლი შე დე გე ბი:

პრო ექ ტის ბი უჯ ეტი:

თან ხა ℅ წი ლი

პრო ექ ტის მთლი ანი ღი რე ბუ ლე ბა

თა ნა და ფი ნან სე ბა

დამ ფი ნან სე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის წვლი ლი     
პრო ექ ტის და ნერ გვა ში

ხარ ჯე ბის დე ტა ლუ რი აღ წე რა

1. და სა ხე ლე ბა რა ოდ ენ ობა ერ თე ულ ის ღი რე-
ბუ ლე ბა სულ

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

სულ:

პრო ექ ტის გან ხორ ცი ელ ებ ის გეგ მა-გრა ფი კი:

№ საქ მი ან ობა I II III

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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XIII. ო ქ მ ი  

ოქმიიწერებასხდომის,კრების,საქმიანიშეხვედრის,თათბირის,კომისიისმუშაობისდროს.
იგიოფიციალურადშედგენილიწერილობითიდოკუმენტია,რომელიცგვაწვდისზუსტიინ-
ფორმაციასკრებაზეგანხილულისაკითხებისადაკონკრეტულიგადაწყვეტილებებისშესახებ.

ოქმი ყველაორგანიზაციისათვის სავალდებულოიურიდიულიდოკუმენტია. მასში შესული
ინფორმაციასაჯაროადადაინტერესებულპირთათვისხელმისაწვდომი.

სტრუქ ტუ რა:
• სათაური(იმორგანიზაციისმითითება,სადაცშეკრებაციმართება.აქვეუნდადაიწეროს

სხდომისთარიღიდაოქმისნომერი);
• ძი რი თა დი ნა წი ლი
დღისწესრიგი;
დამსწრეთასია;
ძირითადიინფორმაცია,დასმულიდაგანსახილველისაკითხებიდამომხსენებლები;
კრებაზესიტყვითგამომსვლელთასახელ-გვარის,თანამდებობისმითითებადამოსაზრებანი.
დასმულისაკითხისშეჯამება,დადგენილება.
• ბოლოსკრებისთავმჯდომარისადამდივნისსახელ-გვარიდახელმოწერა;
• კრებისოქმისშედგენისთარიღიდაორგანიზაციისბეჭდითდადასტურება.

ნი მუ ში:   

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის სხდომის 
ოქმი  №7, 29.06.2016

სხდომას ესწრებოდნენ: პროფ. მ.ფაღავა, პროფ. მ. ჩოხარაძე, პროფ.თ. შიოშვილი, პროფ.რ. ხალვაში,
პროფ. შ. მახაჭაძე, ასოც. პროფ. ნ. ცეცხლაძე (დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, სხდომისთავმჯდომარე),
ასოც.პროფ.ე.მაკარაძე,ასოც.პროფ.გურამბახტაძე,ასოც.პროფ.ნ.ფარტენაძე,ასოც.პროფ.ნ.ტრაპაიძე,
ასოც.პროფ.მ.ბარამიძე,ასისტ.პროფ.მ.ხახუტაიშვილი,ასისტ.პროფ.ლ.ხალვაში,ი.ხოროიშვილი(მდი-
ვანი)

დღის წესრიგი:
1. მ.თანდაშვილის„ქართულიენისფუნქციურიგრამატიკისსაფუძვლების“სახელმძღვანელოდაღი-

არებისშესახებ;
2. მ.თანდაშვილის„ენისდიგიტალურიდოკუმენტირება(შესავალიდოკულინგვისტიკაში)“სახელმ-

ძღვანელოდაღიარებისშესახებ.

ნ. ცეცხლაძემ აღნიშნა:2015წელსბათუმისუნივერსიტეტისინიციატივითპირველადშეიქმნამაინორი
პროგრამაბაკალავრიატისსტუდენტებისათვისდიგიტალურჰუმანიტარიაში,რომელიცამდარგშიპირვე-
ლიაკრედიტირებულიპროგრამაასაქართველოსმასშტაბით.პროგრამაზეუკვეგვყავს3სტუდენტი.

რ. ხალვაშმა აღნიშნა: დიგიტალურიჰუმანიტარიისსაგანმანათლებლოპროგრამისშექმნისადაამოქმე-
დების წინაპირობა ბათუმის საზაფხულო სკოლამ შექმნა, რომელიც 2012 წლიდან ყოველწლიურად ტა-
რდებაფრანკფურტისუნივერსიტეტთანთანამშრომლობით.სულჩატარდა4საზაფხულოსკოლა,რომლის
ფარგლებშიცშეიქმნაელექტრონულილექციებისბანკი.ესლექციებიeLecture-სთანამედროვეფორმატშია
ჩაწერილიდაგანთავსებულიფრანკფურტისუნივერსიტეტისვებ-გვერდზე (http://electure.studiumdigitale.
uni-frankfurt.de/index.php?cat=2&sem=9&videolist=715).ამავესკოლისფარგლებშიშეიქმნადადაიბეჭდაპირ-
ველიელექტრონულისახელმძღვანელოკორპუსლინგვისტიკაში: „კორპუსლინგვისტურიპარადიგმა ენა-
თმეცნიერებაში“.სახელმძღვანელოსპეციალურადჩვენიმაინორიპროგრამისთვისშეიქმნა.მისიავტორები
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არიანფრანკფურტშიმოღვაწეჩვენითანამემამულეებიმ.თანდაშვილიდაზ.ფურცხვანიძე.წიგნისამინა-
წილისაგანშედგება:

1.კორპუსლინგვისტიკისთეორიულისაფუძვლები;
2.სტატისტიკაკორპუსლინგვისტიკაში;
3.გლოსარიუმი,რომელშიცმოცემულიაკორპუსლინგვისტიკისძირითადიცნებებისვრცელიგანმარტე-

ბები.
წარმატებითმიმდინარეობსსასწავლოლიტერატურისელექტრონულიბაზისშექმნა,კერძოდ,უკვეარ-

სებობსდახელმისაწვდომიაბათუმისსაზაფხულოსკოლისადაბაკურიანისზამთრისსკოლისმასალები:
1.სალექციორიდერი,პრეზენტაციებიდაელექტრონულილექციები
http://electure.uni-frankfurt.de/index.php?cat=2&sem=8&videolist=646
ამასგარდასამუშაოდასასწავლოველსქმნიანთვითონკორპუსებიქართულენაზე:
1. TITUS; 2.ARMAZI ; 3.GEKKOთანამედროვე ქართული ენის კორპუსი; 4.GNC ქართული ეროვნული

კორპუსი;5.GDCქართულიდიალექტურიკორპუსი.
ამჟამადწარმოგიდგენთ2ახალსახელმძღვანელოს,რომლებიცმ.თანდაშვილმამოამზადასპეციალუ-

რადჩვენიმაინორიპროგრამისათვის:
1.„ქართულიენისფუნქციურიგრამატიკისსაფუძვლები“(239გვერდი)
2.„ენისდიგიტალურიდოკუმენტირება(შესავალიდოკულინგვისტიკაში)“(222გვერდი)
აუცილებელიააღინიშნოს,რომსახელმძღვანელოებისრულშესაბამისობაშიასაგანმანათლებლოპროგ-

რამისსილაბუსებთან.
ორივესახელმძღვანელომელექტრონულიფორმითაპრობაციაგაიარაბათუმისსაზაფხულოსკოლაში.

გარდა ამისა,ორივე მათგანიუკვერედაქტირებულიაცნობილისპეციალისტების მიერ (ნ. შარაშენიძე, მ.
ლომია,რ.ხალვაში,მ.უთურგაიძე).ამისმიუხედავად,ჩვენსაჭიროდჩავთვალეთწიგნისრეცენზირებაბსუ
ქართულიფილოლოგიისდეპარტამენტისთანამშრომელთამიერდასახელმძღვანელოებისშეფასებავთხო-
ვეთასოც.პროფ.ნ.ცეცხლაძესადაასისტ.პროფ.მ.ხახუტაიშვილს.

ასოც. პროფ. ნ. ცეცხლაძე: წარმოადგინარეცენზიაწიგნზე„ქართულიენისფუნქციურიგრამატიკისსა-
ფუძვლები“(იხ.დანართი1).

ასისტ. პროფ. მ. ხახუტაიშვილი: წარმოადგინარეცენზიაწიგნზე„ქართულიენისფუნქციურიგრამატი-
კისსაფუძვლები“(იხ.დანართი2).

ასოც. პროფ. ნ. ცეცხლაძე: წარმოადგინარეცენზიაწიგნზე„ენისდიგიტალურიდოკუმენტირება(შესავა-
ლიდოკულინგვისტიკაში)“(იხ.დანართი3).

ასისტ. პროფ. მ. ხახუტაიშვილი: წარმოადგინარეცენზიაწიგნზე„ენისდიგიტალურიდოკუმენტირება
(შესავალიდოკულინგვისტიკაში)“(იხ.დანართი4).

პროფ. მ. ფაღავა: როგორცდავინახეთ,ორივესახელმძღვანელოსიახლეაქართულსაუნივერსიტეტოსივ-
რცეში.ისინიდაწერილიასპეციალურადჩვენიმაინორიპროგრამისთვის,სილაბუსებისშესაბამისად.მათი
სახელმძღვანელოდაღიარებადაგამოცემაგადაუდებელდასაშურსაქმედმიმაჩნია,რადგანდიგიტალური
ჰუმანიტარია,როგორცახალიდარგი,განიცდისქართულენოვანისახელმძღვანელოებისდეფიციტს.

დაადგინეს:
1. პროფ.მ.თანდაშვილის„ქართულიენისფუნქციურიგრამატიკისსაფუძვლები“აღიარებულიქნეს

სახელმძღვანელოდდიგიტალურიჰუმანიტარიისსაგანმანათლებლო(მაინორი)პროგრამისათვის;
2. პროფ. მ.თანდაშვილის „ენისდიგიტალურიდოკუმენტირება (შესავალიდოკულინგვისტიკაში)“

აღიარებულიქნესსახელმძღვანელოდდიგიტალურიჰუმანიტარიისსაგანმანათლებლო(მაინორი)პროგ-
რამისათვის;

3. ეთხოვოსჰუმანიტარულმეცნიერებათაფაკულტეტისსაბჭოსშუამდგომლობაბსუაკადემიურსაბ-
ჭოსთან,რათააღნიშნულიწიგნებიაღიარებულიქნესსახელმძღვანელოდდადაიბეჭდოსბათუმისუნივე-
რსიტეტისგამომცემლობაში.

სხდომის თავ-რე                 ასოც. პროფ. ნ. ცეცხლაძე

მდივანი                                              ი. ხოროიშვილი
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და ვა ლე ბა №1. შეადგინეთოქმითქვენიკურსისსხდომისა,რომელსაცესწრებოდნენფაკულტე-
ტისდეკანი,დეპარტამენტისხელმძღვანელიდასტუდენტები.

განიხილეს:1.ჯგუფხელისშეცვლისსაკითხი
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XIV. ბრძა ნე ბა

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -
ბათუმის   შოთა   რუსთაველის   სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბრძანება #----------------

---------   -------------------------   2016  წელი                                      ქ. ბათუმი

ჰუმანიტარულმეცნიერებათაფაკულტეტისდოქტორანტ თამარ მაჭუტაძის სადისერტაციო ნაშრომის 
საჯარო  დაცვის თარიღის დანიშვნის და სადისერტაციო კომისიის შექმნის  

შესახებ
სსიპ  ბათუმისშოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე13, ,,ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს შექმნის, საქმიანობისა და დოქტორის აკადემიური 
ხარისხის მინიჭების შესახებ” დებულების მე7 მუხლის 18 პუნქტების, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილებისა (2.02.2016, ოქმი #1)დასადისერტაციოსაბჭოს
თავმჯდომარისმოხსენებითიბარათის(3.02.2016, შიდა #90939) საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ
1. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტ თამარ მაჭუტაძის სადისერტაციო ნაშ-

რომის -,,ეროვნულიმენტალიტეტისთავისებურებებისგამოხატვაფრანგულდაქართულანდაზებში(პა-
რემიებისთარგმანისმაგალითზე)“(ლინგვისტიკა)დაცვა დაინიშნოს 2016 წლის 4 მარტს 13 საათზე #55 
აუდიტორიაში.

2. დამტკიცდეს ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს მიერ შექმნი-
ლი სადისერტაციო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

პროფესორიმამიაფაღავა
პროფესორიმარინეგიორგაძე(თავმჯდომარე)
ასოც.პროფესორინანაცეცხლაძე(მდივანი)
ასოც.პროფესორიქეთევანსვანიძე
პროფესორიმარინეაროშიძე
ასოც.პროფესორინელიახვლედიანი
ასოც.პროფესორინინოდვალიძე
პროფესორინანასტამბოლიშვილი
პროფესორითინაშიოშვილი
პროფესორითამარსირაძე
ასოც.პროფესორითეაშავლაძე
ასოც.პროფესორინათელაფარტენაძე
ასოც.პროფესორიზეინაბგვარიშვილი
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