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თბილისის წიგნის საერთაშორისო 

ფესტივალის მონაწილეები  [ 65 მონაწილე ]

ბიბლუსი
საკონტაქტო პირი: მარიამ წამალაშვილი

მისამართი: იოსებიძის 49 (მთავარი ოფისი),  

თბილისი, საქართველო

E-mail: camalashvilii@yahoo.com

Fax: (+995 32)  238 08 63; (+995 32) 230 74 08

გაეროს წარმომადგენლობა 
საქართველოში
საკონტაქტო პირი: ქეთი გიოშვილი

მისამართი: ერისთავის ქ. N 9,  თბილისი, 

საქართველო

E-mail: ketevan.ghioshvili@unic.org

Tel.: (+995 32) 225 11 26; (+995 32)  225 11 36

Fax: (+995 32) 225 02 71/72

Mob.: (+995 99) 53 22 68

გამომცემლობა  “არტანუჯი “
საკონტაქტო პირი: მაია კუდავა

მისამართი: ჭავჭავაძის 5,  თბილისი, 

საქართველო

E-mail: artanuji@artanuji.ge

Tel.: (+995 32) 2 25 05 22

Fax: (+995 32)  2 25 05 22

გამომცემლობა  “აწმყო “
საკონტაქტო პირი: გიორგი გაგანაშვილი

მისამართი: ძმები უბილავების 8,  თბილისი, 

საქართველო

E-mail: giagagan@yahoo.com

Tel.: (+995 32) 277 63 07

Mob.: (+995 99) 22 88 26

Fax: (+995 32)  277 54 85

გამომცემლობა ბაკმი
საკონტაქტო პირი: რუსუდან მოსიძე

მისამართი: რობაქიძის 7,  თბილისი, 

საქართველო

E-mail: bakmipublishing@gmail.com

Tel.: (+995 32) 272 54 99

გამომცემლობა  “ინტელექტი “
საკონტაქტო პირი: კახმეგ კუდავა

მისამართი: ჭავჭავაძის 5,  თბილისი, 

საქართველო

E-mail: info@intelekti.ge

Tel.: (+995 32) 2 91 22 83

Fax: (+995 32)  2 91 22 83

გამომცემლობა პალიტრა L
საკონტაქტო პირი: თინათინ ასათიანი

მისამართი: იოსებიძის ქ. N 49,  თბილისი, 

საქართველო

E-mail: book@palitra.ge t.asatiani@palitra.ge

Tel.: (+995 32) 238 38 71

გამომცემლობა  “სიესტა “
საკონტაქტო პირი: ქეთევან კიღურაძე

მისამართი: ვერიკო ანჯაფარიძის ქ. #16, 0179 

თბილისი, საქართველო

E-mail: books@siestagroup.ge

Tel.: (+995 32) 2 22 07 08; (+995 32)  292 31 49

გაზეთი GEORGIA TODAY / 
GEORGIA TODAY group
საკონტაქტო პირი: მაია ჯავახიშვილი

მისამართი: გ. მუხაძის ქ. 10, თბილისი, 

საქართველო

E-mail: info@georgiatoday.ge

Tel.: (+995 32) 222 06 56

Mob.: (+995 97) 97 05 00

გიორგი ლეონიძის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 
სახელმწიფო მუზეუმი
საკონტაქტო პირი: თეა თვალავაძე

მისამართი: გ.ჭანტურიას ქ. N 8, 0108  თბილისი, 

საქართველო

E-mail: teatvalavadze@gmail.com

Mob.: (+995 99) 26 52 33

გოეთეს ინსტიტუტი საქართველოში
საკონტაქტო პირი: ბარბარა ვატენდორფი, 

ეკა წერეთელი

მისამართი: ზანდუკელის ქ. 16, 0108 თბილისი, 

საქართველო

E-mail: info@tbilissi.goethe.org 

Tel.: (+995 32)  293 89 45

Fax: (+995 32)  293 45 68

ევროკავშირის წარმომადგენლობა 
საქართველოში
საკონტაქტო პირი: ნინო გუდუშაური

მისამართი: ნინო ჩხეიძის ქ. 38,  თბილისი, 

საქართველო

E-mail: delegation-georgia@eeas.europa.eu

Tel.: (+995 32) 294 37 63

Fax: (+995 32) 294 37 68

ეროვნული სამეცნიერო 
ბიბლიოთეკა
საკონტაქტო პირი: გვანცა ჯიმშელეიშვილი

მისამართი: ალექსიძის ¼, თბილისი, 

საქართველო

E-mail: g.jimsheleishvili@gmail.com

Tel.: (+995 32) 233 01 35

Mob.: (+995 93) 60 80 88

ვირტუალური გამომცემლობა 
ვირგამი
საკონტაქტო პირი: ოთარ ყარალაშვილი

მისამართი: ჩიქოვანის ქ.30, 0171  თბილისი, 

საქართველო

E-mail: okaralashvili@yahoo.com

Mob.: (+995 55) 76 76 70

ზებრა გრუპი
საკონტაქტო პირი: მაკა კასრაძე

მისამართი: ბახტრიონის ქ. N 28,  თბილისი, 

საქართველო

E-mail: mkasradzefr@yahoo.fr

Tel.: (+995 32) 230 81 23

Mob.: (+995 93) 93 98 12

თავისუფალი და აგრარული 
უნივერსიტეტების გამომცემლობა
საკონტაქტო პირი: ანა მილაშვილი

მისამართი: ე. ბედიას ქუჩა, ნუცუბიძის 1 მ/რ,  

თბილისი, საქართველო

E-mail: a.milashvili@freeuni.edu.ge

Tel.: (+995 32) 220 09 01

Mob.: (+995 93) 32 12 20
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თსუ კლასიკური ფილოლოგიის 
ბიზანტინისტიკისა და 
ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი. 
პროგრამა ლოგოსი
საკონტაქტო პირი: გოჩა კევლიშვილი

მისამართი: ჭავჭავაძის13,  თბილისი, 

საქართველო

E-mail: institute@greekstudies-tsu.ge

Tel.: (+995 32) 2 250 258

Fax: (+995 32) 2 22 11 81

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი
საკონტაქტო პირი: ქეთევან ქურდოვანიძე

მისამართი: ჭავჭავაძის 14,  თბილისი, 

საქართველო

E-mail: keti.tata@gmail.com

Tel.: (+995 32) 229 08 49

Fax: (+995 32) 225 14 32

ი.ჭავჭავაძის სახელობის 
მწიგნობართა ასოციაცია
საკონტაქტო პირი:  მანანა გვასალია

მისამართი: რუსთაველის 40/1, თბილისი, 

საქართველო

E-mail: gvasaliamanana@yahoo.com

Tel.: (+995 32) 293 29 12

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ბიბლიოთეკა
საკონტაქტო პირი: თეო ყაველაშვილი

მისამართი: ქ. ჩოლოყაშვილის 3/5, 0162, 

თბილისი, საქართველო

E-mail: library@iliauni.edu.ge

Tel.: (+995 32) 210 59 11

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა
საკონტაქტო პირი: გრიგოლ კეკელია

მისამართი: ქ. ჩოლოყაშვილის 3/5, 0162, 

თბილისი, საქართველო

E-mail: press@iliauni.edu.ge

Mob.: (+995 77) 23 77 49

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
წიგნის მაღაზია  “ლიგამუსი“
საკონტაქტო პირი: ელენე კეკელია

მისამართი: ჭავჭავაძის გამზირი გამზ. #32,  

თბილისი, საქართველო

E-mail: bookstore@iliauni.edu.ge

Tel.: (+995 32) 223 27 66

იმაკ   ოფსეტი /  IMAC OFSET
საკონტაქტო პირი: ნერგიზ რიზაიევა

მისამართი:  ათათურქის პროსპექტი, გოლის 

ქ.N 1, იენიბოსნას რაიონი, სტამბული, თურქეთი

E-mail: nergiz@imakofset.com.tr

Tel./ Fax: + 90 212 656 4997

ინგლისური წიგნი საქართველოში
საკონტაქტო პირი: მაია გურგენიძე

მისამართი: ი.ჭავჭავაძის 14,  თბილისი, 

საქართველო

E-mail: englishbookteam@englishbook.ge

Tel.: (+995 90) 97 70 02

ირანის ისლამური რესპუბლიკის 
საელჩოს კულტურის განყოფილება
საკონტაქტო პირი: სოფო გაბუნია

მისამართი: ნ.საჯაიას ქ. #8,  თბილისი, 

საქართველო

E-mail: sofo_ge@yahoo.com

Tel.: (+995 32) 225 33 70; 225 33  72

კულტურული გზამკვლევი  /  
TBILISI  OUT /   GEORGIA TODAY group/
საკონტაქტო პირი: მაიკო წერეთელი

მისამართი: გ. მუხაძის ქ. 10, თბილისი, 

საქართველო

E-mail: info@georgiatoday.ge

Tel.: (+995 32) 222 06 56

Mob.: (+995 99) 50 14 07  

ლატერნა
საკონტაქტო პირი: გიორგი მიროტაძე; გოჩა 

კევლიშვილი; ზურაბ ლომაშვილი

მისამართი: ბუდაპეშტის ქ. N 3ა; ფალიაშვილის 

ქ. N 80; რუსთაველის გამზირი N 16; ც.დადიანის 

N 7,  თბილისი, საქართველო

E-mail: laternabooks@gmail.com

Tel.: (+995 32) 238 35 56; (+995 32)  229 30 16; 

(+995 32) 2998 333; (+995 32)  266 21 27

ჟურნალი FOCUS / /  GEORGIA TODAY group/
საკონტაქტო პირი: მაიკო წერეთელი

მისამართი: გ. მუხაძის ქ. 10, თბილისი, 

საქართველო

E-mail: info@georgiatoday.ge

Tel.: (+995 32) 222 06 56

Mob.: (+995 99) 50 14 07  

რადიოქალაქი FM 101.9
საკონტაქტო პირი: მაიკო წერეთელი

მისამართი: გ. მუხაძის ქ. 10, თბილისი, 

საქართველო

E-mail: info@georgiatoday.ge

Tel.: (+995 32) 222 06 56

Mob.: (+995 99) 50 14 07  

საბავშვო გამომცემლობა დილა
საკონტაქტო პირი: სალომე კვაჭანტირაძე

მისამართი: ზანდუკელის ქ. N 1, თბილისი, 

საქართველო

E-mail: dila1904@yahoo.com

Tel.: (+995 32) 272 97 67

საერთაშორისო სახლი
საკონტაქტო პირი: ეკატერინე ქურდაშვილი

მისამართი: 26 მაისის მოედანი N2, თბილისი, 

საქართველო

E-mail: info@ihtbilisi.ge

Tel.: (+995 32) 2 105 145

სანტა ესპერანსა
საკონტაქტო პირი: ნატო ცაავა

მისამართი: სანქტ პეტერბურგის 12,  თბილისი, 

საქართველო

E-mail: nato@santaesperanza.ge

Tel.: (+995 32) 295 93 51

Fax: (+995 32)  295 93 51

საქართველოს თეატრის, მუსიკის, 
კინოსა და ქორეოგრაფიის 
სახელმწიფო მუზეუმი
საკონტაქტო პირი: ნათია ქოიავა

მისამართი: კარგარეთელის #6,  თბილისი, 
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საქართველო

E-mail: geoartpalace@gmail.com

Tel.: (+995 32) 295 35 63

საქართველოს პარლამენტის 
ეროვნული ბიბლიოთეკა
საკონტაქტო პირი: გიორგი კილაძე

მისამართი: ლადო გუდიაშვილის ქ. N 7, 0107 

თბილისი, საქართველო

E-mail: gkiladze@nplg.gov.ge

Tel.: (+995 32) 297 16 02

Mob.: (+995 99) 40 80 06

საქართველოს საპატრიარქოს 
გამომცემლობა
საკონტაქტო პირი: გრიგოლ რუხაძე, 

დიმიტრი ბუთლიაშვილი

მისამართი: ერეკლე მეორის მოედანი N 1, 

თბილისი, საქართველო

E-mail: madly.ssg@rambler.ru

Tel.: (+995 32) 298 26 34

Mob.: (+995 99) 19 68 23; (+995 99) 26 54 52

საქართველოს შოთა რუსთაველის 
თეატრისა და კინოს სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის გამომცემლობა 
კენტავრი
საკონტაქტო პირი: მარიამ იაშვილი

მისამართი: აღმაშენებლის 40, უნივერსიტეტის II 

კორპუსი,  თბილისი, საქართველო

E-mail: mariamiashvili@yahoo.com

Tel.: (+995 32) 2 93 64 08

საქწიგნი
საკონტაქტო პირი: ლია მეტრეველი

მისამართი: მარჯანიშვილის ქ. N 9,  თბილისი, 

საქართველო

E-mail: lia_metri@yahoo.com

Tel.: (+995 32) 296 90 70

Mob.: (+995 99) 19 33 19

Fax:  (995 32) 296 90 70

სსიპ. გ. ჩუბინიშვილის სახელობის 
ქართული ხელოვნების ისტორიისა 
და ძეგლთა დაცვის ეროვნული 
კვლევის ცენტრი
საკონტაქტო პირი: ლევან ზედგინიძე

მისამართი: თაბუკაშვილის ქ. N 5,  თბილისი, 

საქართველო

E-mail: research@gch-centre.ge

Tel.: (+995 32) 299 05 88

Mob.: (+995 77) 75 76 28

სტილ მატბააჯილიქ იაინჯილიქ სანაი 
ვე თეჯარეო ანონუმ შირქეთი
საკონტაქტო პირი: ქეთევან გიგაია

მისამართი: იბრაჰიმ ქარაოღლანოღლუს 

პროსპექტი, იაინჯილარის ქუჩა 5 4 ლევნთი/ 

სეირანტეპე / სტამბული, თურქეთი

E-mail: stilmat@stil.com.tr    keti@stil.com.tr 

Tel./ Fax: + 90 212 281 92 81 /444 სსსსს

ფოლკრადიო FM 99.3
მისამართი: დ. აღმაშენებლის გამზ. 68 , 0101 

თბილისი, საქართველო

E-mail: info@folkradio.ge  folkradio@gmail.com

Tel.: (+995 32) 2 19 26 26; (+995 32) 2 992 992

ქარჩხაძის გამომცემლობა
საკონტაქტო პირი: გია ქარჩხაძე

მისამართი: არაგვის 11,  თბილისი, 

საქართველო

E-mail: info@karchkhadze.ge

Tel.: (+995 32) 251 45 27

შპს “აგორა“საკონტაქტო პირი: ეკა 

ჩაჩხიანი

მისამართი: უზნაძის 2,  თბილისი, საქართველო

E-mail: agorageo@hotmail.com/

eka@agorabooks.ge

Mob.: (+995 55) 54 19 00

შპს ანბანი
საკონტაქტო პირი: ნიკოლოზ დეკანოსიძე

მისამართი: ჩუბინაშვილის ქ. N 50, თბილისი, 

საქართველო

E-mail: info@anbani.ge

Tel.: (+995 32) 2 95 65 00

Mob.: (+995 95) 33 61 41

შპს ბაკურ სულაკაურის 
გამომცემლობა
საკონტაქტო პირი: თინა მამულაშვილი, 

ქეთევან ჭონქაძე

მისამართი: დავით აღმაშენებლის 150,  

თბილისი, საქართველო

E-mail: info@sulakauri.ge; keti@sulakauri.ge

Tel.: (+995 32) 291 09 54; (+995 32)  247 60 18

Mob.: (+995 99) 79 04 42

Fax: (+995 32)  291 11 65

შპს ბუქსთორი
საკონტაქტო პირი: დავით ჯვარშეიშვილი

მისამართი: ჭყონდიდელის 26,  თბილისი, 

საქართველო

E-mail: bookstore@bookstores.ge

Tel.: (+995 32) 2 66 02 93

შპს გამომცემლობა გორგა
საკონტაქტო პირი: თამარ ლურსმანაშვილი

მისამართი: ჩუბინაშვილის 50,  თბილისი, 

საქართველო

E-mail: tamta.lursmanashvili@yahoo.com

Mob.: (+995 99)  213 713

შ.პ.ს გამომცემლობა  “დიოგენე“
საკონტაქტო პირი: ეკატერინე ხარატიშვილი

მისამართი: ა.აფაქიძის N9,  თბილისი, 

საქართველო

E-mail: adm@diogene.ge

Tel.: (+995 32) 221 33 21; (+995 32) 221 23 63

Fax: (+995 32)  221 31 54

შპს  გამომცემლობა კლიო/
საკონტაქტო პირი: ზაზა ხიდურელი

მისამართი: აღმაშენებლის 181,  თბილისი, 

საქართველო

E-mail: book@klio.ge

Tel.: (+995 32) 234 04 30
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გამომცემლობა  “ლეგა“
საკონტაქტო პირი: გრიგოლ თარაშვილი

მისამართი: სანდრო ეულის ქ.N 3 თბილისი, 

საქართველო

E-mail: grigoltarashvili@yahoo.com

Tel.: (+995 790) 31 08 74

Mob.: (+995 77) 74 91 42

შ.პ.ს. გამომცემლობა  “მერიდიანი“
საკონტაქტო პირი: კახაბერ რუსიძე

მისამართი: ალ.ყაზბეგის 47,  თბილისი, 

საქართველო

E-mail: maribola_26@mail.ru

Tel.: (+995 32) 239 15 22

შ.პ.ს. გამომცემლობა  “ნაკადული“
საკონტაქტო პირი: დავით ასათიანი, 

მერი ფანჯავიძე

მისამართი: პეკინის 28, თბილისი, საქართველო

Tel.: (+995 32) 2 38 40 49

გამომცემლობა  “ზებრა 2008“
საკონტაქტო პირი: ნატო კვარაცხელია

მისამართი: პეტრიწის 1, ბ.133, თბილისი, 

საქართველო

E-mail: zebrabooks@ymail.com

Tel.: (+995 32) 253 51 99

Mob.: (+995 93) 53 41 30

შპს  “ლამპარი/99“
საკონტაქტო პირი: დავით ბარამიძე

მისამართი: მაქაცარიას ქ. N 11,ბათუმი,  

საქართველო

Mob.: (+995 99) 55 46 62

შპს  “ლითერასი“ 
საკონტაქტო პირი: ავთანდილ სულაძე

მისამართი: ვაჟა–ფშაველას გამზ.16; ჭავჭავაძის 

გამზ. 17ა, თბილისი, საქართველო

E-mail: info@lit.ge

Tel.: (+995 32) 214 66 55

Mob.: (+995 55) 05 66 55

შპს ლოგოს პრესი
საკონტაქტო პირი: თამარ თევდორაშვილი

მისამართი: ილია ჭავჭავაძის გამზ. 15ა,  

თბილისი, საქართველო

E-mail: info@logospress.ge

Tel.: (+995 32) 291 51 01

შპს მაცნე პლუსი
საკონტაქტო პირი: შორენა ხუციშვილი

მისამართი: ვ. ფშაველას 1-შესახვევი, 3-კორპ,  

თბილისი, საქართველო

E-mail: matsneplus@yahoo.com

Tel.: (+995 32) 2 30 66 05

Fax: (+995 32)  2 42 10 00

შპს  “პრემიერი“
საკონტაქტო პირი: დავით ჯვარშეიშვილი

მისამართი: ჭყონდიდელის 26,  თბილისი, 

საქართველო

E-mail: premier@access.sanet.ge

Tel.: (+995 32) 295 45 94

შპს საგამომცემლო/სარეკლამო 
კომპანია საუნჯე
საკონტაქტო პირი: ელენე ნანიტაშვილი

მისამართი:ქუთათელაძის #8,  თბილისი, 

საქართველო

E-mail: saungeo@gmail.com

Tel.: (+995 32) 214 12 14

შპს  სეზანი
საკონტაქტო პირი: ლიკა გვასალია

მისამართი: წერეთლის გამზირი N 140,  

თბილისი, საქართველო

E-mail: lika@cezanne-web.com

Tel.: (+995 32) 235 70 02

Fax: (+995 32) 235 70 04

შპს  “ქართული 
ბიოგრაფიული ცენტრი“
საკონტაქტო პირი: ხათუნა მიქაბერიძე

მისამართი: კოსტავას 68, მე–2 კორპუსი., 

თბილისი, საქართველო

E-mail: book@georgianbc.ge; 

whoiswhogeorgia@yahoo.com

Tel.: (+995 32) 240 92 40; (+995 32) 233 49 14

Mob.: (+995 99) 53 53 76

Fax:  (995 32) 240 92 40

შპს “შემეცნება“
საკონტაქტო პირი: ლია შალვაშვილი

მისამართი: ვაჟა-ფშაველას 41, 

მე-6 სართული,  თბილისი, საქართველო

E-mail: info@shemetsneba.ge

Tel.: 0 790 21 01 54

Mob.: (+995 99) 55 05 54

ძ ია ნოდარის წიგნები
საკონტაქტო პირი: ნოდარ მანჩხაშვილი

მისამართი: ლითონკონსტრუქციის მე-6 დას., 

123/7ა,  თბილისი, საქართველო

E-mail: mtargmneli@yahoo.com

Mob.: (+995 93) 98 43 28

წიგნები ვაკეში
საკონტაქტო პირი: მარიამ კიკაჩეიშვილი

მისამართი: ფალიაშვილის ქ# 66,  თბილისი, 

საქართველო

E-mail: mariamkik@yahoo.com

Tel.: (+995 32) 2 23 29 80

Mob.: (+995 51) 25 52 02

წიგნი ერი
საკონტაქტო პირი: მზია რაზმაძე

მისამართი: რ.ლაღიძის ქ. #2,  თბილისი, 

საქართველო

E-mail: mzia_r@yahoo.com

Tel.: (+995 32) 2 30 85 27

Mob.: (+995 51) 25 52 02

წიგნის სამყარო
საკონტაქტო პირი: ირაკლი სებისკვერაძე

მისამართი: დ. გურამიშვილის 15,  თბილისი, 

საქართველო

E-mail: adm@bookland.ge

Tel.: (+995 32) 2614121
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თბი ლი სის წიგ ნის XIII 

სა ერ თა შო რი სო ფეს ტი ვა ლი

„თბილისის წიგ ნის სა ერ თა შო რი სო 

ფეს ტი ვა ლის“ ის ტო რი ა: თბი ლი სის წიგ ნის 

სა ერ თა შო რი სო ფეს ტი ვა ლი ხორ ცი ელ დე-

ბა 1997 წლი დან და წარ მო ად გენს ერ თერთ 

ყვე ლა ზე უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვან ღო ნის ძი ე-

ბას, რო მელ საც მთე ლი ქვეყ ნის მას შ ტა ბით 

ათა სო ბით გულ შე მატ კი ვა რი და დამ თ ვა ლი-

ე რე ბე ლი ჰყავს.

ფეს ტი ვა ლის ქვა კუთხე დია წიგ ნის გა მო ფე-

ნა–ბაზ რო ბა, რო მელ შიც ქარ თულ გა მომ-

ცემ ლო ბებ თან ერ თად ფეს ტი ვალ ზე სხვა დას-

ხ ვა წლებ ში მო ნა წი ლე ობ დ ნენ აზერ ბა ი ჯა ნის, 

ბულ გა რე თის, თურ ქე თის, მოლ დო ვას, 

რუ სე თის, სომ ხე თის და უკ რა ი ნის გა მომ-

ცემ ლე ბიც. ასე ვე ევ რო კავ ში რის ზო გი ერ-

თი ქვეყ ნე ბის სა ელ ჩო ე ბის (საფრანგეთი, 

გერ მა ნი ა, დი დი ბრი ტა ნე თი, სა ბერ ძ ნე თი და 

ნი დერ ლან დე ბი) და კულ ტუ რუ ლი ორ გა ნი ზა-

ცი ე ბის წარ მო მად გე ნე ლე ბი.

წიგ ნის ფეს ტი ვა ლის მნიშ ვ ნე ლო ბა და 

პო პუ ლა რო ბა ყო ველ წ ლი უ რად იზ რ დე ბა. 

იზ რ დე ბა მო ნა წი ლე თა რა ო დე ნო ბა და დამ-

თ ვა ლი ე რე ბელ თა რიცხ ვიც. სულ უფ რო მე ტი 

უცხო უ რი გა მომ ცემ ლო ბა თუ სხვა ორ გა ნი ზა-

ცია გა მო ხა ტავს მო ნა წი ლე ო ბის სურ ვილს და 

ინ ტე რესს. ბო ლო რამ დე ნი მე წლის გან მავ-

ლო ბა ში ფეს ტი ვა ლი შე სამ ჩ ნე ვად და იხ ვე წა, 

რაც დიდ წი ლად ფეს ტი ვა ლის ში ნა არ სობ-

რი ვი მხა რის დახ ვე წამ გა ნა პი რო ბა. წელს 

თბი ლი სის წიგ ნის XIII სა ერ თა შო რი სო ფეს ტი-

ვა ლი ში ნა არ სობ რივ თან ერ თად ვი ზუ ა ლუ რი 

ნა წი ლის მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა უმ ჯო ბე სე ბა ზეა 

ორი ენ ტი რე ბუ ლი, რაც სა ავ ტო რო სტენ დე ბის 

კულ ტუ რის დამ კ ვიდ რე ბას გუ ლის ხ მობს.

თბი ლი სის წიგ ნის XIII სა ერ თა შო რი სო 

ფეს ტი ვა ლის ფარ გ ლებ ში გან ხორ ცი ელ და 

მრა ვა ლი ტი პის აქ ცია და პრე ზენ ტა ცი ა. 2011 

წელს, ფეს ტი ვა ლის არ სე ბო ბის მან ძილ-

ზე პირ ვე ლად, აღ ნიშ ნუ ლი ღო ნის ძი ე ბის 

ფარ გ ლებ ში გა ი მარ თა არა მხო ლოდ წიგ ნის 

გა მო ფე ნა–ბაზ რო ბა, რო მე ლიც ლო კა-

ლი ზე ბუ ლი იყო ქა ლა ქის ერთ ნა წილ ში, 

არა მედ მოხ და სხვა დას ხ ვა სა ხის გა მო ფე ნის, 

ფო რუ მის თუ მას ტერ კ ლა სის გა მარ თ ვა. ფეს-

ტი ვალ ში მო ნა წი ლე ო ბის სურ ვი ლი გა მოთ-

ქ ვა სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბულ მა თით ქ მის 

ყვე ლა ორ გა ნი ზა ცი ამ, აგ რეთ ვე უმაღ ლეს მა 

სას წავ ლებ ლებ მა, სკო ლებ მა და ქვე ყა ნა ში 

მოქ მედ მა უცხო ურ მა წარ მო მად გენ ლო ბებ მა. 

ფეს ტი ვა ლის ფარ გ ლებ ში დამ თ ვა ლი ე რე ბე-

ლი გა ეც ნო უამ რავ სი ახ ლეს თა ნა მედ რო ვე 

ავ ტო რე ბის, ლი ტე რა ტუ რუ ლი მი მარ თუ-

ლე ბე ბის, და სა გა მომ ცემ ლო საქ მი ა ნო ბის 

შე სა ხებ.

წიგ ნის გა მო ფე ნა- გა ყიდ ვას 26-დან 29 

მა ი სის ჩათ ვ ლით უმას პინ ძ ლა სა გა მო ფე ნო 

ცენტრ ექ ს პო ჯორ ჯი ას მე-11 პა ვი ლი ონ მა.

თბი ლი სის წიგ ნის XIII სა ერ თა შო რი სო 

ფეს ტი ვა ლის ღო ნის ძი ე ბა თა პროგ რა მა

ექ ს პო ჯორ ჯი ას მე-11 პა ვი ლი ონ ში 

გა ი მარ თუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი:

26 მა ი სი > 12:00-12:30 - ბა კურ სუ ლა კა უ რის 

გა მომ ცემ ლო ბა - ქარ თულ - შ ვე დუ რი პრო ექ ტი 

(შვედურიდან ქარ თუ ლად თარ გ მ ნი ლი წიგ ნე ბის 

პრე ზენ ტა ცი ა). და ეს წ რო შვე დე თის დე ლე გა ცი ა.

13:00 – 13:30 - ლი ტე რა ტუ რის მუ ზე უ მი - გა ლაკ-

ტი ონ ტა ბი ძის 25-ტომეულისა და ფუ ნა გო რი ე ბის 

კრე ბუ ლის პრე ზენ ტა ცი ა.

14:00 – 14:30 - გა მომ ცემ ლო ბა „პეგასი“- სა ბავ-

შ ვო წიგ ნის „გლობუსას და ლუ კას თავ გა და სა ვა-

ლი“ და „ფიროსმანი“ სე რია „ილუსტრირებული 

ბი ოგ რა ფი ე ბი“ - დან.



27 მა ი სი > 13:00 – 13:30 - ბა კურ სუ ლა კა უ რის 

გა მომ ცემ ლო ბა - ამე რი კუ ლი მოთხო ბე ბის 

ან თო ლო გი ის პრე ზენ ტა ცი ა. და ეს წ რო ამე რი კის 

შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის სა ელ ჩოს დე ლე გა ცი ა.

15:00 – 15:30 - ბა კურ სუ ლა კა უ რის გა მომ-

ცემ ლო ბა - ლი ტე რა ტუ რუ ლი პრე მია „წლის 

სა უ კე თე სო მოთხ რო ბის“ და ჯილ დო ე ბის ცე რე-

მო ნი ა ლი.

28 მა ი სი > 13:00 – თსუ-ს გა მომ ცემ ლო ბე ბის 

პრე ზენ ტა ცი ა.

14:30 - ლო გოს პრე სი – ნა ტო და ვი თაშ ვი ლი, 

“ნისლებში და ნის ლებს მიღ მა” (ქართულ მი თო ლო-

გი ა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ფენ ტე ზის ჟან რის ახა ლი წიგ ნი).

14:00 – 14:30 - გა მომ ცემ ლო ბა დი ო გე ნე - ახა ლი 

სა ბავ შ ვო წიგ ნე ბის პრე ზენ ტა ცი ა.

15:00 – 15:30 - გა მომ ცემ ლო ბა „ზებრა გრუპ“- 

„პრინცესა ზე ლი ნა“-ს პრე ზენ ტა ცი ა.

ექ ს პო ჯორ ჯი ას ფარ გ ლებს გა რეთ და გეგ მი

ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი:

24 მა ი ს > 11:00 – 16:00 სა ქარ თ ვე ლოს კულ-

ტუ რი სა და ძეგ ლ თა დაც ვის სა მი ნის ტ რო ში 

- ლი ტე რა ტუ რუ ლი ფო რუმ - დი ა ლო გი გა მომ-

ცემ ლე ბის თ ვის, მწერ ლე ბის თ ვის და მთარ გ მ ნე-

ლე ბის თ ვის (პირველი დღე)

25 მა ი სი > 10:00 – 16:00 სა ქარ თ ვე ლოს კულ-

ტუ რი სა და ძეგ ლ თა დაც ვის სა მი ნის ტ რო ში 

- ლი ტე რა ტუ რუ ლი ფო რუმ - დი ა ლო გი გა მომ-

ცემ ლე ბის თ ვის, მწერ ლე ბის თ ვის და მთარ გ მ ნე-

ლე ბის თ ვის (მეორე დღე)

26 მა ისს > 13:00 სთ. - ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის 

მუ ზე უ მი - გა ლაქ ტი ონ ტა ბი ძის 25ტომეულის 

პრე ზენ ტა ცია

27 მა ი სი ლი ტე რა ტუ რის ინ ს ტი ტუ ტი > 

ჯე მალ ქარ ჩხა ძის შე მოქ მე დე ბი სად მი მიძღ ვ ნი-

ლი სა მეც ნი ე რო კონ ფე რენ ცი ა.

27 მა ი სი თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო 

უნი ვერ სი ტე ტი > ორი სა ჯა რო ლექ ცია და პრე-

ზენ ტა ცია წიგ ნე ბის შე სა ხებ.

28 მა ი სი > 13:00 სთ. - თბი ლი სი სა ხელ მ წი ფო 

უნი ვერ სი ტე ტი -ახალი წიგ ნე ბის პრე ზენ ტა ცი ა.

28 მა ისს > 13:00 სთ- შო თა რუს თა ვე ლის თეტ-

რი სა და კი ნოს სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტი - 

გა მო ფე ნა უნი ვერ სი ტე ტის შე ნო ბის ფო ი ე ში.

26-30 მა ი სი - თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო სამ ხატ ვ-

რო აკა დე მია - გრა ფი კი სა და სახ ვით ხე ლოვ ნე-

ბის ფა კულ ტე ტის სტუ დენ ტე ბის და ლექ ტო რე ბის 

ნა მუ შევ რე ბის გა მო ფე ნა.
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ლა იფ ცი გის წიგ ნის ფეს ტი ვალს,  რო მელ-

შიც ყო ველ წ ლი უ რად ათა სო ბით გა მომ ცე-

მე ლი, წიგ ნით მო ვაჭ რე და ლი ტე რა ტუ რუ ლი 

აგენ ტი მო ნა წი ლე ობს, უკ ვე ნა ხე ვარ სა უ კუ-

ნო ვა ნი ის ტო რია აქვს. ფეს ტი ვალ ზე უამ რა ვი 

ქვე ყა ნა არის წარ მოდ გე ნი ლი კო ლექ ტი უ რი 

სტენ დით, რომ ლის მეშ ვე ო ბი თაც დამ თ ვა-

ლი ე რე ბე ლი ეც ნო ბა ახალ გა მო ცე მებ სა და  

ავ ტო რებს, იღებს ინ ფორ მა ცი ას ქვეყ ნი სა 

და მი სი კულ ტუ რის შე სა ხებ. ფეს ტი ვა ლის 

ფარ გ ლებ ში ქა ლა ქის მას შ ტა ბით იმარ თე ბა 

წიგ ნის პრე ზენ ტა ცი ე ბი, სა ჯა რო კითხ ვე ბი, 

ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ღა მო ე ბი და ა.შ.

2012 წელს 15-18 მარტს გა მარ თულ ფეს-

ტი ვალ ზე, კულ ტუ რი სა და ძეგ ლ თა დაც ვის 

სა მი ნის ტ როს ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რი თა და 

წიგ ნის გა მომ ცე მელ თა და გა მავ რ ცე ლე ბელ-

თა ასო ცი ა ცი ის ინი ცი ა ტი ვით და ორ გა ნი-

ზე ბით, სა ქარ თ ვე ლო პირ ვე ლად წარ ს დ გა 

ეროვ ნუ ლი სტენ დით. ქარ თულ დე ლე გა ცი ას 

ხელ მ ძღ ვა ნე ლობ და კულ ტუ რი სა და ძეგ-

ლ თა დაც ვის მი ნის ტ რი ნი კო ლოზ რუ რუ ა, 

რო მე ლიც ლა იფ ცი გის ფეს ტი ვალ ზე ყოფ ნის 

გან მავ ლო ბა ში, შეხ ვ და წამ ყ ვა ნი ჟურ ნალ - გა-

ზე თე ბის წარ მო მად გენ ლებს, გა მომ ცემ ლებს, 

გერ მა ნელ კრი ტი კო სებს, ჟურ ნა ლის ტებს, 

ლა იფ ცი გის წიგ ნის ბაზ რო ბის გე ნერ ლურ 

დი რექ ტორს ოლი ვერ ცი ლეს, ბერ ლი ნის 

გო ე თეს ინ ს ტი ტუ ტის პრე ზი დენტს კლა უს ლე-

მანს, ფრან კ ფურ ტის წიგ ნის სა ერ თა შო რი სო 

ბაზ რო ბის ვი ცე- პ რე ზი დენტს ტო ბი ას ვოსს.

სა ქარ თ ვე ლოს მო ნა წი ლე ო ბას ლა იფ ცი-

გის წიგ ნის ფეს ტი ვალ ზე, უდი დე სი მნიშ ვ ნე-

ლო ბა, ენი ჭე ბა, რო გორც სა ქარ თ ვე ლო ში 

წიგ ნის სექ ტო რის გან ვი თა რე ბის მხრივ, ისე  

იმის გათ ვა ლის წი ნე ბი თაც, რომ 2015 წელს 

სა ქარ თ ვე ლო აპი რებს სა პა ტიო სტუმ რის 

სტა ტუ სით წარ ს დ გეს ფრან კ ფურ ტის წიგ ნის 

ბაზ რო ბა ზე, რაც შე საძ ლებ ლო ბას მოგ ვ-

ცემს მსოფ ლი ოს გა ვაც ნოთ სა ქარ თ ვე ლოს 

კულ ტუ რა და ლი ტე რა ტუ რა.

ლა იფ ცი გის წიგ ნის ფეს ტი ვალ ზე სა ქარ თ-

ვე ლოს ეროვ ნულ სტენ დ ზე წარ მოდ გე ნი ლი 

იყო გა მომ ცემ ლო ბა „დიოგენე“, „ლოგოს 

პრე სი“, „პალიტრა L” და „ქარჩხაძის გა-

მომ ცემ ლო ბა“, ასე ვე სა ქარ თ ვე ლოს წიგ-

ნის გა მომ ცე მელ თა და გა მავ რ ცე ლე ბელ თა 

ასო ცი ა ცია და გი ორ გი ლე ო ნი ძის სა ხე ლო-

ბის ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის სა ხელ მ წი ფო 

მუ ზე უ მი.

წელს ლა იფ ცი გის ფეს ტი ვალს სტუმ რობ და 

სა მი ქარ თ ვე ლი ავ ტო რი: ანა კორ ძაია–სა-

მა დაშ ვი ლი, თამ თა მე ლაშ ვი ლი და ზუ რაბ 

ლე ჟა ვა, რო მელ თა ნა წარ მო ე ბე ბის კითხ ვაც  

ფეს ტი ვა ლის ფარ გ ლებ ში მო ეწყო. ქარ თ ვე-

ლი ავ ტო რე ბის სა ჯა რო კითხ ვას მო დე რა-

ცი ას უწევ და გი ორ გი ლე ო ნი ძის სა ხე ლო ბის 

ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის სა ხელ მ წი ფო 

მუ ზე უ მის დი რექ ტო რი ბა ტო ნი ლა შა ბაქ რა-

ძე. ფეს ტი ვა ლის ფარ გ ლებ ში მო ეწყო თამ თა 

მე ლაშ ვი ლის წიგ ნის „გათვლა“ გერ მა ნუ ლი 

გა მო ცე მის პრე ზენ ტა ცი ა.

თამ თა მე ლაშ ვი ლი ლა იფ ცი გის წიგ ნის 

ფეს ტი ვა ლის შე სა ხებ

ლა იფ ცი გის წიგ ნის ბაზ რო ბა ფრან კ ფურ-

ტის შემ დეგ მე ო რე დი დი წიგ ნის ფეს ტი ვა-

ლი აღ მოჩ ნ და ჩემ თ ვის, თვი თონ ლა იფ-

ცი გი კი პირ ვე ლი  ქა ლა ქი აღ მო სავ ლეთ 

გერ მა ნი ა ში - ყო ფილ  გე დე ერ ში, რო გორც 

მას ჩემს ღრმა, საბ ჭო თა ბავ შ ვო ბა ში უწო-

დებ დ ნენ. ქა ლა ქი სა მი რა მით და მამ ხ სოვ-

რ და: რა თქმა უნ და, წიგ ნის ბაზ რო ბით, 

სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი სტენ დი 

ლა იფ ცი გის სა ერ თა შო რი სო 

წიგ ნის ფეს ტი ვალ ზე
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ლიბ კ ნეხ ტის ქუ ჩით და გო გო თი, რო მელ-

მაც “გათვლის” გერ მ ნუ ლი თარ გ მა ნი დან 

ნაწყ ვე ტე ბი წა ი კითხა. 

ლა იფ ცი გის წიგ ნის ფეს ტი ვა ლი არა-

ნაკ ლებ მას შ ტა ბუ რი იყო, ვიდ რე ფრან კ-

ფურ ტის წიგ ნის ბაზ რო ბა. “იცი, რამ ხე ლაა 

გა გიჟ დე ბი”- მახ სოვს რო გორ მე უბ ნე ბოდ-

ნენ ფრან კ ფურ ტ ზე. ისიც მახ სოვს, რო გორ 

ვცდლობ დი წარ მო მედ გი ნა წიგ ნე ბით და-

ფა რუ ლი ან გა და ფა რუ ლი გლდა ნი, ლი ლო 

ან დი დი დი ღო მი.  მე რე მივ ხ ვ დი - პა ტა რა 

ქვეყ ნი დან ადა მი ა ნე ბი სივ რ ცეს სხავ ნა ი-

რად აღიქ ვა მენ. დი დი სივ რ ცე უფ რო მე ტად 

დი დი ა, წიგ ნე ბით და ფა რუ ლი დი დი სივ რ ცე  

უფ რო შთამ ბეჭ და ვი. ის არ და გა ვიწყ დე ბა. 

ლიბ კ ნეხ ტის ქუ ჩა ზე   კლუ ბი “ნატო” მდე-

ბა რე ობ და, სა დაც ჩე მი წიგ ნის გერ მა ნუ ლი 

თარ გ მა ნის პრე ზენ ტა ცია შედ გა. ქუ ჩა კი ისე თი 

იყო,  აი, ზუს ტად ისე თი, ძვე ლე ბუ რი ტრამ ვაი 

რომ და დის, გა ჩე რე ბას თან ახ ლოს რომ დგა-

ხარ და  რა ტომ ღაც კი ნო ფილ მ ში გგო ნია თა ვი. 

მე ასე თი ქუ ჩე ბი ძა ლი ან მიყ ვარს. 

გო გოს, რო მელ მაც “გათვლიდან” ნაწყ-

ვე ტე ბი წა ი კითხა - ლა იფ ცი გის დრა მის 

თე ატ რის მსა ხი ო ბი -  უკან შეკ რუ ლი სწო რი 

თმა და შუბ ლ ზე ოდ ნავ შე სამ ჩ ნე ვი ნა ი ა-

რე ვი ჰქონ და. რო ცა კითხუ ლობ და, კი არ 

ვხე დავ დი, ვგრძნობ დი, დარ ბაზ ში მსხდო მი 

ადა მი ა ნე ბის ემო ცი ას. მი უ ხე და ვად იმი სა, 

რომ გერ მა ნუ ლი ძა ლი ან ცუ დად ვი ცი და 

მის გვერ დით ვი ჯე ქი, მეც ისე ემო ცი უ-

რად ვუს მენ დი მას, რო გორც დარ ბაზ ში 

მსხდომ ნი. ასე კარ გად ტექ ს ტებს, ალ ბათ, 

იშ ვი ა თად კითხუ ლო ბენ. ამ გო გოს სა ხე ლი, 

ძა ლი ან მრცხვე ნი ა, და ვერ და ვი მახ სოვ რე. 

ერ თი ჩვე ვა მაქვს: ქა ლა ქებს, რო მელ საც 

ვნა ხუ ლობ ორ ნა წი ლად ვყოფ: ისი ნი, რო-

მელ შიც სი ა მოვ ნე ბით დავ ბ რუნ დე ბო დი და 

ისი ნი, რომ ლის მე ო რედ უანა ხა ვო ბას თა ვი-

დან ვე უმ ტ კივ ნე უ ლოდ ვე გუ ე ბი. აი, ლა იფ ციგს 

კი დევ ერ თხელ რომ ვნა ხავ, ეგ ზუს ტად ვი ცი. 

ანა კორ ძაია–სა მა დაშ ვი ლი 

ლა იფ ცი გის წიგ ნის ფეს ტი ვა ლის შე სა ხებ

თუ კი მთე ლი მსოფ ლი ოს გა მომ ცემ ლე-

ბის თ ვის ფრან კ ფურ ტის წიგ ნის ბაზ რო ბა 

გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, მწერ-

ლის თ ვის და პო ე ტის თ ვის „სამოთხე“ ლა-

იფ ცი გია - ყვე ლა ზე დი დი ის ტო რი ის მქო ნე 

სა ერ თა შო რი სო წიგ ნის ბაზ რო ბა, სა დაც 

მთა ვა რი ავ ტო რი ა, ავ ტო რი და მი სი წიგ ნი.

2012 წლის მა ი სი ქარ თ ვე ლი მწერ ლე ბის-

თ ვის გან სა კუთ რე ბით იღ ბ ლი ა ნი გა მოდ გა 

- ლა იფ ციგ ში კითხუ ლობ დ ნენ, სრუ ლი ად 

უცხო, გერ მა ნუ ლე ნო ვა ნი აუდი ტო რი-

ის თ ვის, და სა უ კე თე სო ლი ტე რა ტუ რით 

გა ნე ბივ რე ბულ მა სა ზო გა დო ე ბამ ისი ნი 

გუ ლი თა დად მი ი ღო.

 გა სულ წელს ფრან კ ფურ ტ ში კითხ ვა დას-

ვეს: „რატომ უნ და ვი კითხოთ ქარ თუ ლი 

ლი ტე რა ტუ რა“? პა სუ ხი წელს, ლა იფ ციგ ში 

მი ვი ღეთ: იმი ტომ, რომ ძა ლი ან კარ გი ა. 

მოგ ვის მი ნეთ, წაგ ვი კითხეთ, და თა ვად 

დარ წ მუნ დე ბით. 

გერ მა ნუ ლი პრე სა ისე თი ვე კე თილ გან-

წყო ბი ლი აღ მოჩ ნ და თა ნა მედ რო ვე ქარ თუ-

ლი ლი ტე რა ტუ რის და ქარ თ ვე ლი ავ ტო რე-

ბის მი მართ, რო გორც გერ მა ნუ ლე ნო ვა ნი 

მკითხ ვე ლი. 

ამო ნა რი დი „ფრანქფურტერ ალ გე მა-

ი ნე ცა ი თუნ გი“ - დან: “წიგნის ბაზ რო ბას  

სა სი ა მოვ ნო გვერ დი თი ეფექ ტე ბიც ახ ლავს  

- მა გა ლი თად,  აქ შეხ ვ დე ბით ხოლ მე  ადა-

მი ა ნებს, რო მელ თა ნახ ვა ვერც კი წარ მო-

გედ გი ნათ. თუმ ცა  ეს არ ეხე ბა კულ ტუ რი სა 

და ძეგ ლ თა დაც ვის ქარ თ ველ მი ნისტრს, 

ნი კო ლოზ რუ რუ ას, რო მე ლიც ბაზ რო ბა ზე 

მოწ ვე უ ლი იყო იმი სათ ვის, რომ ლა იფ ციგ ში,  

ბაზ რო ბის სტენ დ თან,  თა ვის გეგ მებ სა და 

მიზ ნებ ზე ესა უბ რა. სტე ფან ვაქ ვი ცის, თბი-

ლი სის გო ე თეს ინ ს ტი ტუ ტის დი რექ ტო რის 

თან ხ ლე ბით, მი ნის ტ რი ნი ა დაგს ამ ზა დებს 

იმი სათ ვის, რომ სა ქარ თ ვე ლოს მი ე ცეს 

შე საძ ლებ ლო ბა 2015 წელს ფრან ქ ფურ-

ტის წიგ ნის ბაზ რო ბა ზე სა პა ტიო სტუმ რის 

სტა ტუ სით წარ დ გეს.  წელს ანა ლო გი უ რი 

სტა ტუ სით ფრან ქ ფურ ტ ში ახალ ზე ლან-

დი ას ვი ხი ლავთ. რა ტო მაც არა, გა ვი ფიქ-

რეთ ალ ბათ ყვე ლამ, რო ცა გა ვი გეთ, რომ  

ფრან ქ ფურ ტ ში სა პა ტიო სტუმ რის სტა ტუ სით 

წელს ახა ლი ზე ლან დია წარ დ გე ბო და. თუმ-

ცა ვი ცით, რომ ეს  კუნ ძუ ლი სა ხელ მ წი ფო  

დი დი კულ ტუ რის მქო ნე ქვე ყა ნა არაა და  ეს  

არც ახა ლი ზე ლან დი ე ლე ბის თ ვის წარ მო ად-

გენს სა ი დუმ ლოს. ტოლ კი ნის ეკ რა ნი ზა ცი ის 

ავ ტორს,  პე ტერ ჯექ სონს  ისი ნი   მარ თ ლაც  

ბევრს უნ და უმად ლოდ ნენ. 

სა ქარ თ ვე ლოს შემ თხ ვე ვა ში კი ყვე ლა-

ფე რი პი რი ქი თა ა! სა მი ათა სი წლის წი ნათ 

და იწყო აქ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ის ტო რი უ ლი 

მოვ ლე ნე ბი: კოლ ხე თი, არ გო ნავ ტე ბი, 

ქარ თ ველ - ს პარ სელ თა ომე ბი, შემ დეგ 

რო მი, ქრის ტი ა ნო ბა, ბი ზან ტი ა, არა ბე ბი, 

თურ ქე ბი, მონ ღო ლე ბი, გა საბ ჭო ე ბა... ქარ-

თ ვე ლებს თა ვი ან თი ორი გი ნა ლუ რი ენა და  

სა კუ თა რი ლა მა ზი და მხატ ვ რუ ლი ან ბა ნი 

აქვთ, რო მე ლიც 33 ასო ნი შანს აერ თი ა-

ნებს.“ / ჰა ნეს ჰინ თერ მა ი ე რი /

ამო ნა რი დი „შპიგელი“- დან: კონ ფ ლიქ-

ტის ზო ნა მწე რალს სა კუ თარ თავ ზე აქვს 

გა მოც დი ლი. თა ვის მშობ ლი ურ ქა ლაქ  ამ-

ბ რო ლა ურ ში მას აფეთ ქე ბე ბის ხმა ეს მო და. 

თუმ ცა „გათვლა“ რუ სეთ - სა ქარ თ ვე ლოს 

კონ ფ ლიქ ტ ზე კი არაა გათ ვ ლი ლი, არა მედ 

ის ასა ხავს  ტრა გე დი ას, რო მე ლიც ახ ლავს 

ნე ბის მი ერ ომს - ასე ვე თი ნე ი ჯე რი სათ ვის. 

მე ლაშ ვილ თან სი კე თე და ბო რო ტე ბა კი არ 

არის წარ მოდ გე ნი ლი,  არა მედ აქ ნაჩ ვე ნე-

ბი ა, თუ რა მოს დით  ადა მი ა ნებს  ქა ოს ში. 

„მე ჯერ კი დევ მჯე რა, რომ ძა ლა დო ბას 

ნა ცი ო ნა ლო ბა არ აქვს“, ამ ბობს ავ ტო რი 

ბო ლო სიტყ ვა ში. მა შინ რო დე საც სა ქარ-

თ ვე ლოს ომის წყურ ვი ლით შეპყ რო ბი ლი 

მტე რი და ეს ხა, მე ლაშ ვი ლი წე რის წყურ-

ვილ მა შე იპყ რო. ად რე დე და ეუბ ნე ბო და 

ხოლ მე, ამ დენ კა ლამს და ქა ღალდს ნუ 

ხარ ჯა ვო. ოჯახს  ფუ ლი პუ რი სა და კარ ტო-

ფი ლის მო სა მა რა გებ ლად სჭირ დე ბო და. 

ამი ტო მაც  თამ თამ ბი ძა მი სის ძვე ლი სკო-

ლის რვე უ ლებ ში ნა წე რებ სა და ფი ზი კურ 

ფორ მუ ლებს შო რის წე რა და იწყო.  

თა ვის სა დე ბი უ ტო რო მანს მე ლაშ ვი ლი 

„ორპირ ქარ ში, მი წა ზე გა წო ლი ლი“ წერ და. 

სა შინ ლად ცხე ლი ზაფხუ ლი იყო ო“- იხ სე ნებს 

მწე რა ლი, რო მელ საც ბი ნა ში არც კონ დი-

ცი ო ნე რი ჰქონ და და არც  უწყ ვე ტი წყალ-

მო მა რა გე ბა. მაგ რამ მი სი შე მოქ მე დე ბი თი 

საქ მი ა ნო ბის თ ვის ამას ხე ლი არ შე უშ ლი ა. 

მე ლაშ ვი ლის ენობ რი ვი სტა კა ტო სენ ტი მენ-

ტა ლიზ მამ დე არც ერთ მო მენ ტ ში არ და დის. 

რო ცა დე ი და დო დო გო გო ე ბის თვალ წინ 

ხევ ში ცხე დარს შე ნიშ ნავს, ამ ბობს, ნე ტავ 

ვინც მოკ ლა, იმას ვე და ე მარ ხა ო“, ნინ ცო კი 

ამა ზე ჩა ი ლა პა რა კებს-„ მოვ შორ დეთ რა აქა-

უ რო ბას, ამ ლა პა რა კის ატა ნა აღარ მაქ ვ სო.“ / 

ავ ტო რი - კარ მენ ელ ლე რი /
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საქართველოს ეროვნული სტენდი 

ფრანკფურტის საერთაშორისო 

წიგნის ბაზრობაზე

ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა 

მსოფლიოში უდიდესი წიგნის ბაზრობაა, 

რომელშიც ყოველწლიურად ათასობით 

გამომცემელი, წიგნით მოვაჭრე და 

ლიტერატურული აგენტი მონაწილეობს და 

წარმოადგენს ასიათასობით დასახელების 

წიგნს. ამ ბაზრობას უდიდესი მნიშვნელობა 

აქვს ქართული წიგნის განვითარების 

საქმეშიც.

ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობას აქვს 

უდიდესი კულტურული მნიშვნელობა, 

რადგან აქ უამრავი ქვეყანა არის 

წარმოდგენილი კოლექტიური სტენდით. 

ამ სტენდებზე დამთვალიერებელი ეცნობა 

ახალ გამოცემებს და ახალ ავტორებს, იღებს 

ინფორმაციას ქვეყნისა და მისი კულტურის 

შესახებ.

ფრანკფურტის საერთაშორისო წიგნის 

ბაზრობა, რომელსაც 500 წლის ისტორია 

აქვს, 2011 წელს ჩატარდა 12–დან 16 

ოქტომბრის ჩათვლით. საქართველოს 

კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს 

ინიციატივითა და საქართველოს წიგნის 

გამომცემელთა და გამავრცელებელთა 

ასოციაციის ორგანიზებით, 2007, 2008, 

2009 და 2010 წლების გამოცდილების 

გაზიარებით, საქართველოს გამომცემლებმა 

წელს ყველაზე ფართოდ წარმოაჩინეს 

თანამედროვე ქართული ლიტერატურა 

მსოფლიოს ამ უდიდეს წიგნის ბაზრობაზე, 

სადაც მსოფლიოს 100-ზე მეტმა ქვეყანამ 

წარმოადგინა 7200-ზე მეტი მონაწილე 

380000-ზე მეტი დასახელების წიგნით.

წელს ფრანკფურტუს წიგნის ბაზრობაზე 

საქართველოს ეროვნულ სტენდზე 

წარმოდგენილი იყო გამომცემლობა 

„ბაკმი“, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 

გამომცემლობა „დიოგენე“, გამომცემლობა 

„კლიო“, გამომცემლობა „ლოგოს პრესი“, 

საგამომცემლო სახლი „პალიტრა L“, 

გამომცემლობა „საქართველოს მაცნე“, 

ქარჩხაძის გამომცემლობა, გიორგი 

ლეონიძის სახელობის ქართული 

ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი და 

საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და 

გამავრცელებელთა ასოციაცია.

საქართველოს წიგნის გამომცემელთა 

და გამავრცელებელთა ასოციაცია 

ყოველწლიურად მართავს სხვადასხვა 

სახის ღონისძიებებს ფრანკფურტის 

წიგნის ბაზრობის ფარგლებში როგორც 

საგამომცემლო საქმიანობის, ასევე 

ქართველი ავტორების და ზოგადად, 

ქართული კულტურის პოპულარიზაციის 

მიზნით მსოფლიო არენაზე. წელს, 

საქართველოს სტენდთან გაიმართა 

Look At ფორმატის ღონისძიება. Look At 

ფორმატი არის ფრანკფურტის წიგნის 

ბაზრობის საგანგებო ფორმატი, რომელიც 

შესაძლებლობას იძლევა გაცილებით დიდი 

ყურადღება მიექცეს საქართველოს სტენდს. 

Look At ფორმატს აქვს განსაკუთრებული 

ფრომოუშენი. ღონისძიების ფარგლებში 

საქართველოს სტენდთან გაიმართა ერთ 

საათიანი ღონისძება, რომელიც სამი 

ნაწილისგან შედგებოდა:

1. მოხსენება საქართველოში საგამომცემლო 

საქმიანობის, ლიტერატურაში მიმდინარე 

პროცესების და ქართველი ავტორების 

შესახებ (მომხსენებელი: თინა მამულაშვილი 

/ ‘ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა’

2. ქართველი ავტორების წარდგენა

3. ფურშეტი მოწვეული სტუმრებისთვის

Look at Georgia-ს პრეზენტაციას 
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ესწრებოდნენ: საქართველოს კულტურისა 

და ძეგლთა დაცვის მინისტრი ნიკოლოზ 

რურუა, საქართველოს კონსული გერმანიაში 

ლაშა გიგაშვილი და საქართველოს ელჩი 

გერმანიაში გაბრიელა ფონ ჰაბსბურგი.

სპეციალურად ფრანკფურტის 

საერთაშორისო წიგნის ბაზრობისთვის 

დაიბეჭდა ორი სახის კატალოგი: “Have a 

Look at Georgia” და “Have a Look at Georgian 

Authors”.

პირველი კატალოგი მოიცავს მოკლე 

ინფორმაციას წიგნის ბეჭვდის ისტორიაზე 

საქართველოში და ასევე წარმოადგენს 

ასოციაციის წევრი გამომცემლობების 

საკონტაქტო ბაზას. ავტორების კატალოგში 

გაერთიანებულია ოცდათერთმეტი 

ქართველი მწერლი, მათი მოკლე 

ბიოგრაფიები, ამონარიდები მათი 

წიგნებიდან და ანოტაციები.

წელს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობას 

დაესწრო რვა ქართველი ავტორი:ზურა 

ლეჟავა, ზაზა ბურჭულაძე, დათო 

ტურაშვილი, მაკა მიქელაძე, ანა კორძაია–

სამადაშვილი, თამთა მელაშვილი, ნენე 

კვინიკაძე, აკა მორჩილაძე და ლიტერატურის 

მუზეუმის დირექტორი ლაშა ბაქრაძე, 

რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს ფორუმ - 

დიალოგში, რამაც საგრძნობლად შეუწყობო 

ხელი ურთიერთობების დამყარებას 

ქართველ ავტორებს, გამომცემლებსა და 

უცხოურ საგამომცემლო სახლებს შორის.

რეცენზიები
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ერ თი ამო სუნ თ ქ ვით წა ვი კითხე. გუ ლით ვი ცი ნე, მწა რედ ვი ტი რე, 

ძა ლი ან შე მე შინ და და ბევრ რა მე ზე დავ ფიქ რ დი. „თამაში რე ვოლ-

ვე რით“ უც ნა უ რი წიგ ნი ა, ცალ სა ხად ვე რაფ რით შე ა ფა სებთ. ვი ფიქ-

რე, ავ ტორ ზე უკეთ ვე რა ვინ და ა ხა სი ა თებ და და ვკითხე: „გიგი, რა 

ამ ბა ვია ეს „თამაში რე ვოლ ვე რით“?“

„მაზალოა სა კუ თარ მოთხ რო ბა ზე ლა პა რა კი. 

აქ უბ ნის ამ ბა ვი ა. კი დევ იმი სა, რა შე იძ ლე ბა ერთ ბიჭს შე ემ თხ ვას 

ერ თი დღის მან ძილ ზე. იმ დღეს ის არ არის კარგ გუ ნე ბა ზე, არა მარ-

ტო კარგ გუ ნე ბა ზე, არა მედ სა კუ თარ თავ საც ვერ უძ ლებს. ეს არის 

თბი ლი სე ლი კა ცის პო ზი ცი ა, ახალ გაზ რ და კა ცი სა, რო მელ საც ინ ტე-

ლექ ტი ცა აქვს, ჰყავს მე გობ რე ბიც, ჰყავს დე და, და რო მელ საც უჭირს 

ამ ცხოვ რე ბის გა ტა ნა, იმი ტომ რომ ასეთ ადა მი ა ნებს, ანუ ფიქ რის 

ადა მი ა ნებს - ის ხომ ფიქ რის კა ცი ა, - ყო ველ თ ვის უჭირთ თა ვის გა-

ტა ნა. დღის მან ძილ ზე  ბევრ რა მეს ნა ხავს - და ნავ სად გურს ვერ სად 

პო უ ლობს, ვერც მე გობ რებ თან, ვერც ქალ თან, ვერ სად. 

მი სი პა ტა რა მო ნო ლო გიც, რო მელ საც სა წოლ ში წარ მოთ ქ ვამს, 

ზუს ტად ეს არის - მან ვერ იპო ვა სუ ლის სიმ შ ვი დე, მი უ ხე და ვად იმი-

სა, რომ ძა ლი ან ახალ გა ზარ და კა ცი ა.

მე ეს მოთხ რო ბა ბა რა თაშ ვი ლის ეშ ხით მაქვს და წე რი ლი, თუმ ცა 

ნამ დ ვი ლი ამ ბა ვი ა, აბ სო ლუ ტუ რად რე ა ლუ რი. ეპო ქე ბი სას ტი კად 

აც დე ნი ლი ა, მაგ რამ მა ნაც ხომ ვერ იპო ვა სუ ლის სიმ შ ვი დე. მთე ლი 

მი სი პო ე ზია ხომ სუ ლის სიმ შ ვი დის ძი ე ბა ა. მე შე ვე ცა დე ამ მოთხ-

რო ბა ში რა ღაც ნა ი რად ჩემს გმირს სუ ლის სიმ შ ვი დის ძი ე ბა ში დავ-

ხ მა რე ბო დი. ვერ შევ ძე ლი... ის ხომ გა დახ ტა.“

ანა კორ ძაია–სა მა დაშ ვი ლი

გი გი სუ ლა კა უ რი

„თა მა ში რე ვოლ ვე რით“
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უმორ ჩი ლე სად გთხოვთ ყუ რადღე ბით გა ეც ნოთ ინ ს ტ რუქ ცი ას, 

კარ გად და ფიქ რ დით და რამ დე ნად გჭირ დე ბათ ამ წიგ ნის წა-

კითხ ვა. კითხ ვე ბის გა ჩე ნის შემ თხ ვე ვა ში მი მარ თეთ ავ ტორს. თუ 

წიგ ნ მა გარ გოთ, და უ ყოვ ნებ ლივ გა და ე ცით სხვას.

 შე მად გენ ლო ბა: სა ინ ტე რე სო ამ ბა ვი, გა მარ თუ ლი წი ნა და დე ბე-

ბი, მსუ ბუ ქი იუმო რი, მოკ ლე ტექ ს ტე ბი.

 აღ წე რა: ხმელ ყდა ში ჩას მუ ლი თხე ლი წიგ ნი, წარ წე რით - ანა 

კორ ძა ი ა- სა მა დაშ ვი ლი, ბე რი კა ო ბა.

 ჩვე ნე ბა: იწ ვევს ღი მილს, გუ ლის აჩ ვი ლე ბას და ისე თი გრძნო-

ბა გიჩ ნ დე ბათ თით ქოს ახალ გაზ რ დო ბის დრო ინ დე ლი ად გი ლე ბი 

მო ი ნა ხუ ლეთ, ეც ნო ბით ისეთ ადა მი ა ნებს, რო გო რებ საც აქამ დე 

არ იც ნობ დით და გიყ ვარ დე ბათ ისი ნი.

 უკუჩ ვე ნე ბა: იწყებთ ფიქრს იმა ზე, რომ ცხოვ რე ბა მა შინ არის სა-

ინ ტე რე სო, რო ცა შენ მის შუ ა გულ ში ტრი ა ლებ და თუ აღ მო ა ჩენ რომ 

უბ რა ლოდ მი ე დი ნე ბი, გუ ლი დაგ წყ დე ბა, რომ შენ თ ვის უცხოა თავ-

და ვიწყე ბა, გა და რე უ ლი გუ ლით ცხოვ რე ბა და ასე შემ დეგ. ასე ვე შე-

იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს ნოს ტალ გია ემი ლი დი კინ სო ნის პო ე ზი ის მი მართ 

და გა გახ სენ დეს “მე არ ვარ ქა ლი, მე ვარ ფა ცე რი - ხარ ბი თევ ზე ბის.” 

თუ ამ გან ც დებს და ზამ თარს გა და ურ ჩი, ე.ი. წიგ ნ მა არ გავ ნო. 

 დო ზის გა და ჭარ ბე ბის შემ თხ ვე ვა ში: თუ არ და ინ დეთ წიგ ნი-

(ან სა კუ თა რი თა ვი) და “ბერიკაობა” ერ თი ამო სუნ თ ქ ვით წა ი-

კითხეთ, სა შიშ რო ე ბა გე მუქ რე ბათ: თქვენ მა შინ ვე მო ძებ ნით “მე, 

მარ გა რი ტა” - სა და “შუშანიკის შვი ლებს”. 

 ასე ვე, არ შე გე შინ დეთ სხვა ავ ტო რე ბის წა კითხ ვა, იკითხეთ 

რამ დე ნიც გინ დათ. ეს წიგ ნი კარ გად ეგუ ე ბა მა ღა ლი ლი ტე რა ტუ-

რის ნე ბის მი ერ გა მო ნა თე ბას. 

 შე ნახ ვის ვა და: სა მუ და მო.

 შე ნახ ვის პი რო ბე ბი: შე მი ნუ ლი წიგ ნის თა რო 25-30 გრა დუს - 

ცელ სი უ სი.

 მწარ მო ე ბე ლი: ბა კურ სუ ლა კა უ რის გა მომ ცემ ლო ბა

   მზი უ რი სა ქარ თ ვე ლო, თბი ლი სი. 

ბე რი კა ო ბა, ანა კორ ძა ი ა- სა მა დაშ ვი ლი/ მაია ცერ ვა ძე

ინსტრუქცია წიგნის წაკითხვის 

შესახებ: „ბერიკაობა“
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და თო ტუ რაშ ვილ მა და წე რა წიგ ნი, რო მე ლიც მწერ ლის გან არა 

მარ ტო შე მოქ მე დე ბი თო ბას, არა მედ გამ ბე და ო ბა საც მო ითხოვ-

და, რად გან 1983 წლის 18 ნო ემ ბერს “თბილისი და სა ქარ თ ვე ლო 

რამ დე ნი მე ნა წი ლად გა ი ყო”. ეს არ იყო “პეტერბურგში”, ეს იყო 

თბი ლის ში, თი თო ე ულ ოჯახ ში მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა.

“ჯინსების თა ო ბა” – ეს არ არის წიგ ნი! ეს არის რე ა ლუ რი ამ ბა ვი 

ახალ გაზ რ დებ ზე, რომ ლებ ზეც ავ ტო რი გვე უბ ნე ბა – ვის თ ვის გმი-

რე ბი და ვის თ ვის ტე რო რის ტე ბი ო. ამ ბა ვი, რო მელ საც მთხრო ბე ლი 

ჭირ დე ბო და. თუ რო გორ მო ა ხერ ხა ტუ რაშ ვილ მა სათ ქ მე ლის ჩვე-

ნამ დე მო ტა ნა, ალ ბათ ვერც გავ ზო მავ დით, რომ არა. . .

ამ ბა ვი, რო მელ საც ავ ტორ მა “ჯინსების თა ო ბა” და არ ქ ვა, ზუს ტად 

27 წლის წინ მოხ და, მა შინ რო ცა “საბჭოთა კავ შირ ში ჯინ სე ბი მარ თ-

ლა ვერ შე კე რეს და ამი ტო მაც ყვე ლა ზე ბო რო ტი გა მო სა ვა ლი მო-

ძებ ნეს – ჯინ სე ბი უბ რა ლოდ აკ რ ძა ლეს”, მა შინ რო ცა “საფლავის 

მი წა ერ თა დერ თი სა კუთ რე ბა იყო”, მა შინ რო ცა აწ უკ ვე ჯინ სე ბის 

თა ო ბა ჩა ნა ფიქ რ შიც არ იყო! თა ო ბა, რო მელ საც არც ჯინ სე ბის თ ვის 

უბ რ ძო ლია და არც თა ვი სუფ ლე ბის თ ვის, იქ ნებ, ვერც ვე რა სო დეს 

“გაიგებდა” ტრა გე დი ას, რო მელ მაც სა ქარ თ ვე ლო ორად გა ყო. 

იმას, თუ რო გორ მო ა ხერ ხა ავ ტორ მა სათ ქ მე ლის ჩვე ნამ დე მო-

ტა ნა, ალ ბათ ვერც გავ ზო მავ დით, რომ არა ცვლი ლე ბე ბის შეგ რ-

და თო ტუ რაშ ვი ლი

„ჯინსების თა ო ბა“  



32  \\   რეცენზიები

ძ ნე ბა სა კუ თარ თავ ში, თვა ლი დან გად მო გო რე ბუ ლი წმინ და მა-

რი ლი და გან ც და, თუნ დაც ერ თ წა მი ა ნი, რომ შე ნი რა ღაც ნა წი ლი 

დახ ვ რი ტეს და თა ნაც თი თო ტყვი ა ში სა მი მა ნე თი გა და გახ დე ვი ნეს.

გმი რე ბი თუ ტე რო რის ტე ბი? – ახალ გაზ რ დე ბი, რომ ლებ მაც თა-

ვი სუფ ლე ბის სურ ვი ლით, პრო ტეს ტის გა მო ხატ ვით და, რაც ყვე-

ლა ზე მთა ვა რი ა, მოქ მე დე ბის სურ ვი ლით, ჩათ ვა ლეს, რომ რა ღა-

ცას მა ინც შეც ვ ლიდ ნენ.

“საქართველოში დღემ დე უამ რავ ადა მი ან საც სწო რედ ასე სჯე-

რა, რომ თვით მ ფ რი ნა ვის გამ ტა ცემ ლე ბი ახ ლაც ცოცხ ლე ბი არი-

ან”. . . – “ჯინსების თა ო ბამ” მო ა ხერ ხა მა თი გა ცოცხ ლე ბა, ან იქ ნებ 

– დაბ რუ ნე ბა. და თუ მათ მა შინ მა ინც ვერ შეც ვა ლეს რა ი მე, ახ ლა 

თი თო ე ულ მკითხ ველ ში ცვლი ლე ბა ხომ მა თი დამ სა ხუ რე ბა ა?!

ამ ბა ვი, რო მე ლიც და თო ტუ რაშ ვილ მა ჯინ სე ბის მქო ნე თა ო ბას 

მოგ ვიყ ვა, იყო მარ ტი ვი ენით გად მო ცე მუ ლი – რო გორც ამას მე-

გობ რებს უყ ვე ბი ან და ისე თი მტკივ ნე უ ლი, რო გორც მე გობ რის 

და კარ გ ვი სას.

თი კო სი მო ნიშ ვი ლი
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ამე რი კუ ლი ზღაპ რე ბი და თო ტუ რაშ ვი ლის  ამე რი კის შე ერ თე-

ბულ შტა ტებ ში 100 დღი ა ნი მოგ ზა უ რო ბის შთა ბეჭ დი ლე ბე ბი და 

მო გო ნე ბე ბი ა. ტუ რი კას ამე რი კა მო უ ლოდ ნე ლო ბე ბით და  ემო-

ცი ე ბი თაა აღ სავ სე, ან რო გორ არ უნ და იყოს, რო ცა ავ ტო რი იქ 

მარ თ ლა სე მი ან რ ზე კი არ წა სუ ლა, თა ვის პირ ველ სიყ ვა რულს 

ეძებ და. გო გო ნას , რო მე ლიც ოც და ერ თი წე ლი თვა ლით არ ენა ხა 

და რომ ლის გა ნაც მხო ლოდ ის სმე ნო და, რომ საბ ჭო თა კავ შირ-

ში დარ ჩე ნი ლი შეყ ვა რე ბუ ლის თ ვის ჯონ ლე ნონ თან ავ ტოგ რა-

ფის სათ ვ ხოვ ნე ლად  მი სუ ლი, მი სი კერ პის სიკ ვ დილს შე ეს წ რო, 

შემ დეგ რო მე ლი ღაც შო რე ულ შტატ ში გა და ვი და საცხოვ რებ ლად 

და მას მე რე  სა ქარ თ ვე ლო დან გაგ ზავ ნილ არ ცერთ წე რილს არ 

გა მოხ მა უ რე ბი ა. ხან გ რ ძ ლი ვი კვლე ვა- ძი ე ბის შემ დეგ პირ ვე ლი 

სიყ ვა რუ ლის  მი სა მარ თით აღ ჭურ ვილ მა მწე რალ მა თით ქ მის 

მექ სი კის საზღ ვ რამ დე იარა და იქი დან ისე თი ვე გულ დაწყ ტი ლი 

დაბ რუნ და, რო გოც წლე ბის წინ გო გო ნას გა ცი ლე ბი დან, რად გან 

მა შინ მცი რე ასა კის გა მო შეყ ვა რე ბუ ლის სამ შობ ლო ში და ტო ვე ბა 

ვერ შეძ ლო, ახ ლა კი უკ ვე ზრდას რუ ლი ქა ლი სხვა გან გა და სუ ლუ-

ყო საცხოვ რებ ლად. “ამერიკულ ზღაპ რებ ში” სიყ ვა რუ ლის თე მა 

აქ არ მთავ რ დე ბა. ჯაზ - კ ლუბ ში შემ თხ ვე ვით ნა ნა ხი ულა მა ზე სი 

მომ ღე რა ლი პი ე ტა ბრა უ ნი ქარ თ ვე ლი მწერ ლის ფიქ რებს თავ-

და ყი რა აყე ნებს და რომ არა ოჯა ხი სად მი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა, ვინ 

იცის მწე რა ლი სა ერ თოდ ვე ღარც გვე ნა ხა და მი სი მო უ ლოდ ნე ლი 

დათო ტუ რაშ ვი ლი

„ამე რი კუ ლი ზღაპ რე ბი“
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სიყ ვა რუ ლით ინ ს პი რი რე ბუ ლი წიგ ნე ბის წარ მა ტე ბე ბის შე სა ხებ, 

მხო ლოდ შო რი დან გაგ ვე გო.  თუმ ცა ეს არ არის წიგ ნი რო მან-

ტი კუ ლი თავ გა დას ვა ლებ ზე. მას ში თქვენ უამ რავ სა ინ ტე რე სო 

ადა მი ანს გა იც ნობთ და მათ ამ ბებ ზე ხან გუ ლით იცი ნებთ, ხა ნაც 

(განსაკუთრებით სენ ტი მე ტა ლუ რებს) ცრემ ლი მო გად გე ბათ. ნა-

ხავთ,  რო გორ ატა რებ დ ნენ ლი ტე რა ტუ რულ ქა ლა ქად წო დე ბულ 

აიოვა ში  მსოფ ლი ოს ყვე ლა კუთხი დან ჩა მო სუ ლი თა ნა მედ რო-

ვე მწერ ლე ბი დროს, მა თი სა ფეხ ბურ თო მატ ჩე ბის ან გა რი შებ საც 

ჩა ი ბა რებთ და ცნო ბის მოყ ვა რე ამე რი კელ სტუ დენ ტე ბის თ ვის წა-

კითხულ ლექ ცი ებ საც და ეს წ რე ბით, ნა ხავთ, რო გორ შეხ ვ დე ბი ან 

კალ მოს ნე ბი კურტ ვო ნე გუტს და ედ გარ კე რეთს, რო გორ იმოგ-

ზა უ რე ბენ ჩი კა გო ში და ნიუ იორ კ ში, სა დაც თერ თ მე ტი სექ ტემ ბ-

რის ტე რაქ ტის შემ დეგ გა მე ფე ბულ სა ზა რელ სი ჩუ მე საც გა ი გებთ, 

არც სა ქარ თ ვ ლე ოს და ი ვიწყბთ და ჯე ინ ფონ დას, ბობ დი ლა ნის 

და ალან გინ ზ ბერ გის ქარ თულ თავ გა და სა ვალ საც გა იხ ს ნებთ 

და “მოგზაურობით” სა სი ა მოვ ნოდ დაღ ლი ლი წიგნს და ხუ რავთ, 

რად გან 170 გვერ დი სულ მო უთ ქ მე ლად იკითხე ბა, სუ ლერ თია  

სახ ლ ში, კომ ფორ ტულ სა ვარ ძ ლე ში ზი ხართ და თან ჩა ის წრუ-

პავთ თუ ტრან ს პორ ტ ში დგა ხართ და მგზავ რე ბის ალ მა ცერ მზე-

რას ირი დებთ, რო მელ თაც ჰგო ნი ათ, რომ წიგ ნი მხო ლოდ მათ 

და სა ნა ხად გა და გიშ ლი ა. სი ნამ დ ვი ლე ში კი თქვენ ერ თი მი ზე ზი 

გე ექ ნე ბათ “ამერიკული ზღაპ რე ბი” თა ნა მედ რო ვე, მარ ტი ვი ენით 

და წე რი ლი, ფრი ად შთამ ბეჭ და ვი ამ ბა ვი ა, რო მე ლიც ერ თ დ რო-

უ ლად ძა ლი ან ქარ თუ ლი ცაა და თან  იმ გა რე მო ში ვი თარ დე ბა, 

რო მე ლიც მკითხ ვე ლის თ ვის მა ნამ დეა უცხო, ვიდ რე ცხრა მთა სა 

და ცხრა ზღვას იქით “საკუთარ” ამე რი კას არ აღ მო ა ჩენს. 

მაშო სამადაშვილი
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და თო ტუ რაშ ვი ლის წიგ ნ ში „ტიბეტი არ არის შორს“ ავ ტო რი 

მოგ ვითხ რობს ქარ თ ველ თა მოგ ზა უ რო ბა ზე იმ სა ო ცარ ქვე ყა ნა-

ში, რო მე ლიც „თავიდან შო რე ულ ოც ნე ბას ჰგავ და და ბავ შ ვო ბის 

წიგ ნებ ში თუ ამოგ ვე კითხა შემ თხ ვე ვით“. მწე რა ლი თა ვის სტილ ში, 

მხატ ვ რულ - დო კუ მენ ტუ რად გვიყ ვე ბა იქ მომ ხ დარ, ტი ბე ტუ რი სიყ-

ვა რუ ლის ის ტო რი ით გა ჯე რე ბულ ამ ბებს. კითხ ვი სას ისე თი შეგ რ ძ-

ნე ბა გე უფ ლე ბა, თით ქოს ტუ რაშ ვი ლი გვერ დით გი ზის და უდი დე სი 

გულ წ რ ფე ლო ბი თა და ემო ცი ით გი ზი ა რებს სა კუ თარ შთა ბეჭ დი-

ლე ბებს -  ისე, რო გორც მე გო ბა რი მე გო ბარს. გარ და ამი სა, მწე რა-

ლი კი დევ ერთ სა ო ცარ რა მეს ახერ ხებს: საბ ჭო თა სივ რ ცე ში გაზ-

რ დილ ქარ თ ველს, ერ თი შე ხედ ვით, ცო ტა რამ თუ უნ და ჰქონ დეს 

სა ერ თო ჰი მა ლა ის ამ ერ თი ციც ქ ნა კულ ტუ რას თან, მაგ რამ და თო 

ტუ რაშ ვი ლი თა ვი სი სა სი ა მოვ ნო თხრო ბი თა და მა ღა ლი ინ ტე ლექ-

ტით ახერ ხებს დაგ ვა ნა ხოს ის სა ო ცა რი და მა კავ ში რე ბე ლი ძა ფე ბი, 

რო მელ ბიც ამ ორ თა ვი სუფ ლე ბის მოყ ვა რე ერს შო რი საა გაბ მუ ლი. 

ყო ვე ლი ვე ამის შემ დეგ კი მკითხ ვე ლის გულ შიც ჩნდე ბა ის პა ტა რა 

ად გი ლი, რო მელ საც ტი ბე ტი ჰქვი ა. 

თა ვად წიგ ნი კი ერ თი ამო სუნ თ ქ ვით იკითხე ბა და სა სი ა მოვ ნო 

გე მოს გი ტო ვებს. ამას ერ თ ვის ისიც, რომ დი ნა მი კუ რი თხრო ბა 

ბო ლო გვერ დამ დე შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია და ჯერ კი დევ გა ურ კ ვე-

ველ და ორი გი ნა ლურ სიყ ვა რუ ლის ამ ბავს, ბო ლომ დე გულ შე-

მატ კივ რობ. სა ბო ლოო კვან ძი კი ბო ლო წი ნა და დე ბა ში იხ ს ნე ბა, 

რო დე საც ავ ტო რი ყვე ლას გვიჩ ვე ნებს, თუ რო გორ შე იძ ლე ბა ნე-

ბის მი ერ მა ჩვენ გან მა აღ მო ა ჩი ნოს სა კუ თა რი ტი ბე ტი - ქვე ყა ნა, 

რო მე ლიც არ არის შორს !

მი ხე ილ ცი ხე ლაშ ვი ლი

და თო ტუ რაშ ვი ლი

„ტი ბე ტი არ არის შორს“
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თამ თა მე ლაშ ვი ლის სა დე ბი უ ტო წიგ ნი “გათვლა” “დიოგენემ” 

2010 წელს გა მოს ცა. 2011-ში ამ ვრცელ მა მოთხ რო ბამ, ან ვინ 

იცის, იქ ნებ - მიკ რო რო მან მა მი ი ღო პრე მია “საბა”, რო გორც 

სა უ კე თე სო სა დე ბი უ ტო ნა წარ მო ებ მა. წიგ ნის მთა ვა რი გმი რე-

ბი რუ სეთ - სა ქარ თ ვე ლოს კონ ფ ლიქ ტის ზო ნა ში ცხოვ რო ბენ და 

ცდი ლო ბენ გა უძ ლონ იმ ვალ დე ბუ ლე ბა თა სიმ ძი მეს, რო მე ლიც 

შექ მ ნილ სი ტუ ა ცი ა ში მათ სუსტ, ჯერ კი დევ ბავ შ ვურ მხრებს და აწ-

ვა.  თამ თა მე ლაშ ვი ლი ახერ ხებს და მა ჯე რებ ლად და ხა ტოს ცა მე-

ტი წლის ორი გო გო ნას პოტ რე ტი სა ო მა რი მოქ მე დე ბე ბის ფონ ზე. 

ავ ტო რი ქმნის ტი ლოს, რომ ლის ყვე ლა პლა ნი მკვეთ რია და ამა-

ვე დროს ერ თი ა ნი ემო ცი ის, გრძნო ბის გად მო ცე მას ემ სა ხუ რე ბა. 

ბრძო ლა თვით გა დარ ჩე ნი სათ ვის, ურ თი ერ თო ბა ოჯახ თან, ახ-

ლობ ლებ თან, თა ნა სოფ ლე ლებ თან, თი ნე ი ჯე რუ ლი პრობ ლე მე ბი, 

ომის სი სას ტი კე, სიყ ვა რუ ლი... თამ თა მე ლაშ ვილს არა ფე რი გა-

მორ ჩე ნი ა! უჩ ვე უ ლო სინ ტაქ სუ რი წყო ბის გა მო ტექ ს ტი რთუ ლად 

იკითხე ბა, მუდ მივ კონ ცენ ტ რა ცი ას მო ითხოვს და მკითხ ველს მო-

დუ ნე ბის სა შუ ა ლე ბას არ აძ ლევს. თუმ ცა წინ გ ნის უნი კა ლუ რო ბა 

ამით არ ამო ი წუ რე ბა:  “გათვლა” ქარ თულ რე ა ლო ბა ში პირ ვე-

ლი ნა წარ მო ე ბი ა, რო მელ შიც ავ ტო რი 2008 წლის აგ ვის ტოს ომის 

ჯერ შეგ რ ძ ნე ბას და შემ დეგ გა ა ნა ლი ზე ბას ცდი ლობს. მრა ვა ლი 

კო ლე გი სა გან გან ს ხ ვა ვე ბით, მე ლაშ ვილს ეყო გამ ბე და ო ბა სი-

ნამ დ ვი ლი სათ ვის თვა ლი გა ეს წო რე ბი ნა, რე ა ლუ რი პრობ ლე მე ბი 

და ე ნა ხა და სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის მწა რე, მაგ რამ ეფექ ტი უ რი სა-

მოც და ათ გ ვერ დი ა ნი წა მა ლი გა მო ე წე რა. 

ნი კო ლოზ აგ ლა ძე

თამთა მელაშვილი

„გათვლა“
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წიგ   ნ   ში, რო  მელ   საც ვკითხუ  ლობ, ყო  ველ   თ   ვის ვე  ძებ სა  კუ  თარ 

თავს- გან   ც   დილ გრძნო  ბას, ბავ   შ   ვო  ბის მო  გო  ნე  ბას, აუხ   დე  ნელ 

ოც   ნე  ბას, შე  ნი თმის ფერს, ჩვე  ნი სა  ერ   თო მე  გობ   რის თვი  სე  ბას თუ 

ძი  ლის წინ სა  კუ  თა  რი თა  ვის   თ   ვის ”მოყოლილ ზღაპ   რებს”.

   მა  შინ, რო  ცა დრო  საც კი აღარ აქვს დრო, იქ   ნებ, ბუ  ნებ   რი  ვი -

ცა  ა, რომ ლი  ტე  რა  ტუ  რი  სათ   ვის წა  ყე  ნე  ბუ  ლი მოთხოვ   ნე  ბი ცო  ტა  თი 

შე  იც   ვა  ლა. შე  იძ   ლე  ბა, ეს იმის ბრა  ლი  ა, რომ ჩვენ უკ   ვე ბევ   რ   ჯერ 

გან   ვი  ცა  დეთ რო  მე  ო  სა და ჯუ  ლი  ე  ტას ტრა  გი  კუ  ლი სიყ   ვა  რუ  ლი ან, 

უბ   რა  ლოდ, ჩვე  ნი ცხოვ   რე  ბის სწრა  ფი რიტ   მი აღარ გვაძ   ლევს სა -

შუ  ა  ლე  ბას,  სხვი  სი ცხოვ   რე  ბა ისე “გავითავისოთ”, რო  გორც ად   რე.

   რო  ცა, ლა  შა ბუ  ღა  ძის “ნავიგატორს” ვკითხუ  ლობ   დი, მე  გო  ნა, რომ 

მთა  ვა  რი გმი  რის პრო  ტო  ტი  პი თი  თო  ე  ულ ჩვენ   გან   ში იმა  ლე  ბო  და. სა  კუ -

თარ თავ   ში ჩა  კე  ტი  ლი ადა  მი  ა  ნე  ბი, მარ   ტო  ო  ბი  სა და არა  რე  ა  ლი  ზე  ბუ  ლო -

ბის შეგ   რ   ძ   ნე  ბა, რო  ბო  ტე  ბის მსგავ   სად დაპ   როგ   რა  მი  რე  ბუ  ლი ადა  მი  ა  ნე  ბი 

თუ ადა  მი  ა  ნე  ბი  სა და ტექ   ნო  ლო  გი  ე  ბის ბრძო  ლა “პირველობისთვის”, 

ჩვე  ნი ცხოვ   რე  ბა თუ არა, მი  სი გა  ნუ  ყო  ფე  ლი ნა  წი  ლი მა  ინც გახ   და.

   სა  კუ  თა  რი თა  ვის ამოც   ნო  ბა “ნავიგატორის” პერ   სო  ნა  ჟებ   ში, 

ალ   ბათ, უფ   რო მტკივ   ნე  უ  ლი იქ   ნე  ბო  და, რომ არა ავ   ტო  რის შე  სა -

ნიშ   ნა  ვი უნა  რი აბ   სურ   დამ   დე მი  სუ  ლი ჩვე  ნი ცხოვ   რე  ბა ტრა  გი  კო -

მი  კუ  რად აღე  წე  რა.

   დარ   წ   მუ  ნე  ბუ  ლი ვარ, ლა  შას მი  ერ შექ   მ   ნი  ლი რე  ა  ლო  ბი  სა და 

აბ   სურ   დის ზღვარ   ზე მყო  ფი სი  უ  ჟე  ტი ყვე  ლა თქვენ   გა  ნის   თ   ვის ნამ  -

დ   ვი  ლად გა  სა  გე  ბი და ახ   ლო  ბე  ლი იქ   ნე  ბა.

   უმორ   ჩი  ლე  სად გთხოვთ, პი  ე  სის წა  კითხ   ვის შემ   დეგ არ გა  ე  სა -

უბ   როთ ნივ   თებს და შე  ე  ცა  დეთ, თა  ვი აარი  დოთ მან   ქა  ნებს, რომ  -

ლებ   შიც ნა  ვი  გა  ტო  რის აჩ   რ   დი  ლე  ბი ცხოვ   რო  ბენ. და  ი  მახ   სოვ   რეთ, 

ყო  ველ   თ   ვის არ   სე  ბობს სა  შიშ   რო  ე  ბა, რომ თქვენც...

“არ მო  დის ჩე  მი ხმა? გა  მე  ცი პა  სუ  ხი!  რა გა  ვა  კე  თო, რომ მე  კონ  -

ტაქ   ტო? გეხ   ვე  წე  ბი... მეწყი  ნე  ბა, იცო  დე გთხოვ... ძა  ლი  ან გთხოვ...”

ნი  ნო ჭყო  ი  ძე

 ლა შა ბუ ღა ძე

„ნავიგატორი“
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ქა ლა ქი, რო მე ლიც ჩა ი ძი რა, ქა ლა ქი რო მე ლიც სა მუ და მოდ თუ 

არა, კარ გად დი დი ხნით მა ინც, მი ე ფა რა ცოცხალ თა თვალს. ქა-

ლა ქი, რო მელ საც კა ტა სა ვით რამ დე ნი მე სუ ლი ჰყავს - ერ თი, რო-

მე ლიც ღა მით იღ ვი ძებს, ერ თი, რო მე ლიც დღი სით ჩანს, ერ თიც 

მი წის ქ ვეშ.  

ტუ რაშ ვი ლის “ჩაძირული ქა ლა ქის ღა მე ში” – თბი ლი სის ერ თ -

ერ თი სუ ლი ჩანს. ყვე ლა ზე შთამ ბეჭ და ვი მას ში ისა ა, მხატ ვ რუ ლი 

სი ნამ დ ვი ლე რომ ჩას ჭი დე ბია რე ა ლურ სი ნამ დ ვი ლეს და რა ღაც 

უხი ლა ვი მან ქა ნე ბით (სავარაუდოდ დრო ის), გა დაჰ ყავს მკითხ-

ვე ლი მე ო რე თბი ლის ში ან უფ რო სწო რედ ტიფ ლის ში – იმ ზღაპ-

რულ ტიფ ლის ში, სა დაც მო კირ წყ ლულ ქუ ჩებ ზე წკრი ა ლი გა უ დის 

ეტ ლის ბორ ბ ლებს, სა დაც ჩო ხებ ში გა მოწყო ბი ლი ხალ ხი გო ლო-

ვინ ს კის პროს პექ ტ ზედ მი სე ირ ნობს გუ ლარ ხე ი ნად.

წიგ ნის ძი რე უ ლი სი უ ჟე ტი - პატ რი კი და მი სი ძი ე ბა ნი მფრი ნა-

ვი ხა ლი ჩი სათ ვის, რო მე ლიც არ დაფ რი ნავს (საოცარია რა ტომ), 

ქარ თ ვე ლი ცო ლი და სხვა, ქმნის არ გო ნავ ტე ბის მი თის ასო ცი ა ცი-

ას – რო გორც იაზო ნი ჩა მო დის ოქ როს საწ მი სის წა სა ღე ბად, რო-

მე ლიც ერ თი ვერ სი ით ცხვრის ტყავ ზე და წე რი ლი ოქ როს მი ღე ბის 

ხერ ხე ბი ა, იტა ცებს მე დე ას და გარ ბის (აკი, კი დეც შე ნიშ ნავს ავ-

და თო ტუ რაშ ვი ლი

„ჩაძირული ქა ლა ქის ღა მე“



46  \\   რეცენზიები

ტო რი, რომ პატ რი კის პა პას “ყველაზე კარ გად სწო რედ მფრი-

ნა ვი ხა ლი ჩის ლე გენ და ახ სოვს, - მა გათ ეგ ღა დარ ჩათ ყვე ლა ზე 

ძვირ ფა სი, ად რე ოქ როს საწ მი სიც ჰქონ დათ, მაგ რამ ბერ ძ ნებ მა 

უმუხ თ ლეს, წა ი ღეს და უკან აღარ და აბ რუ ნე სო”), ასე ვე პატ რიკ-

მაც წა ი ღო და აღარ და აბ რუ ნა მფრი ნა ვი ხა ლი ჩა, რო მე ლიც არ 

დაფ რი ნავს. მან ტი ტა ნიკ თან ერ თად ფსკერ ზე და ი დო ბი ნა. ვე ღა-

რა ვინ მის წ ვ დე ბა. ხა ლი ჩაც ისე ვე ჩა ი ძი რა, რო გორც ტიფ ლი სი.

ტიფ ლი სი. ამ რო მან ში ყვე ლა ზე უფ რო სწო რედ რომ ეგ მხიბ-

ლავს. ჩემ თ ვის მთა ვა რი პერ სო ნა ჟი სწო რედ ის არის. აქამ დე 

არას დ როს მი ფიქ რია მე ძებ ნა ტიფ ლი სი დამ შ რა ლი მტკვრის ნა-

პი რებ ზე. ნაც ვ ლად ამი სა, დავ დი ო დი ძველ უბ ნებ ში და ვჩხრე-

კავ დი კვალს, რაც კი დრო თა სრბო ლას გა და ურ ჩა. “ჩაძირული 

ქა ლა ქის ღა მემ” მო მან დო მა მე ტი წა მე კითხა ტიფ ლის ზე, მე ტი 

მცოდ ნო და, მო მან დო მა მეც შე მეგ რ ძ ნო ის, რა საც ბა რა თაშ ვი ლი 

გა ნიც დი და მტკვრის ნა პი რას მო სე ირ ნე. 

ტიფ ლი სი. ის დღე საც არ სე ბობს. შე ბინ დე ბი სას თუ ჩა მოჯ დე ბით 

მტკვრის პი რას ადუ ღე ბუ ლი ქა ლა ქის მიღ მა, შე იძ ლე ბა და ი ნა-

ხოთ კი დეც ის სუ ლი აჩ რ დი ლი და არა მარ ტო და ი ნა ხოთ. ყუ რი 

და უგ დეთ ჩა ძი რუ ლი ქა ლა ქის ხმა ურს.

 

ქე თე ვან ქე ვა ნიშ ვი ლი

ბესტსელერები
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დასახელება: თორმეტი 

კეისრის ცხოვრება

ავტორი: გაიუს სვეტონიუს 

ტრანკვილუსი

 ზომა: 14.5X21 სმ. 

420  გვ.

ყდა: მაგარი

დასახელება: ქარავანი

ავტორი: ჰაუფი  

ზომა: 22X22  სმ. 

120  გვ.

ყდა: რბილი

დასახელება: 

ოთართან ერთად

ავტორი: თამაზ ჭილაძე   

ზომა: 14.5X21  სმ. 

252 გვ.

ყდა:  მაგარი + სუპერი

დასახელება: ვაჟაფშაველა

ავტორი: მიხო 

მოსულიშვილი   

ზომა: 11.5X19 სმ. 

404 გვ.

ყდა: მაგარი

დასახელება: სტრატეგია

ავტორი: მიხეილ ანთაძე    

ზომა: 14.5X21  სმ. 

???  გვ.

ყდა: რბილი

გამომცემლობა
პეგასი

დასახელება: ძველი 

ბერძნული მითოლოგია

ავტორი: ნიკოლაი კუნი 

ზომა: 14.5X21  სმ. 

404  გვ.

ყდა: მაგარი

დასახელება: რაღამი

ავტორი: თემურ ელიავა 

ზომა: 11.5X16.5  სმ. 

64  გვ.

ყდა: რბილი

დასახელება: განდი

ავტორი: სუსმიტა არპი  

ზომა: 11.5X19  სმ. 

168  გვ.

ყდა: რბილი

დასახელება: სამკუთხედი

ავტორი:ნენე გიორგაძე  

ზომა: 14.5X21  სმ. 

96 გვ.

ყდა: რბილი

დასახელება: გლობუსას და 

ლუკას თავგადასავალი

ავტორი: თამრი ფხაკაძე   

ზომა: 21X29.5  სმ. 

104  გვ.

ყდა: მაგარი
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კლიო
დასახელება: 

საქართველოს 

100 ღირსშესანიშნაობა

ავტორი: ნოდარ 

ელიზბარაშვილი, 

ბონდო კუპატაძე

ზომა: A4 

120  გვ.

ყდა: +სუპერი

მერიდიანი
დასახელება: 

სამოსელი პირველი

ავტორი: გურამ 

დოჩანაშვილი

ზომა: A4 

664 გვ.

ყდა: მაგარი

სეზანი
დასახელება: ამირანი

ავტორი: თამარ შარაბიძე

ზომა: 25 X 22 სმ. 

80  გვ.

ყდა: რბილი

შპს ბაკურ 
სულაკაურის 
გამომცემლობა

დასახელება: 

ამერიკული ზღაპრები

ავტორი: დათო ტურაშვილი

ზომა: 13X19.5 სმ. 

174  გვ.

ყდა: რბილი

დასახელება: ობოლე

ავტორი: აკა მორჩილაძე

ზომა: 13X20  სმ. 

260  გვ.

ყდა: რბილი

დასახელება: ომობანა

ავტორი: ბასა ჯანიკაშვილი

ზომა: 13X19.5 სმ. 

166  გვ.

ყდა: რბილი

დასახელება: შუშანიკის 

შვილები

ავტორი: ანა კორძაია

სამადაშვილი

ზომა: 11X17 სმ. 

120  გვ.

ყდა: რბილი

დასახელება: ნავიგატორი

ავტორი: ლაშა ბუღაძე

ზომა: 13X19.5 სმ. 

128  გვ.

ყდა: რბილი

გამომცემლობა
ინელექტი

დასახელება: ლეას საათი

ავტორი: ირაკლი სამსონაძე

ზომა: 14.5X20.5  სმ. 

316  გვ.

ყდა: რბილი

დასახელება: ყიფლიბანდი

ავტორი: ზვიად 

კვარაცხელია

ზომა: 114x18  სმ. 

212  გვ.

ყდა: რბილი



>>

დასახელება: უქარქაშო 

ხმლები

ავტორი: ლევან სანიკიძე

ზომა: 20X29 სმ. 

676 + 64 გვ. ფერადი ჩანართი  

ყდა: მაგარი, სუპერით

დასახელება:  სონეტები

ავტორი: უილიამ შექსპირი

ზომა: 12.0X19.5  სმ. 

344 გვ.

ყდა: მაგარი
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გამომცემლობა
ბაკმი

დასახელება: “ბასტიბუბუ“ 

– პირველი ქართული 

მუსიკალური წიგნი კარაოკე

ავტორი: დათო ტურაშვილი

ზომა: 23X52 სმ. 

16  გვ.

ყდა: მაგარი

დასახელება: ზღაპრები 

ბექნა ბიჭზე

ავტორი: ბონდო მაცაბერიძე

ზომა: 21.5X22.5  სმ. 

64  გვ.

ყდა: მაგარი

დასახელება: სამყარო 

ჩვენს გარშემო

ავტორი: ბასა ჯანიკაშვილი

ზომა: 26X27 სმ. 

16 გვ.

ყდა: მაგარი

დასახელება: 

ვეფხისტყაოსანი

ავტორი: შოთა რუსთაველი

ზომა: 19x13 სმ. 

424 გვ.

ყდა: მაგარი, ყუთი

დასახელება: ოთხი რომანი

ავტორი: გოდერძი ჩოხელი

ზომა: 15.5X23 სმ. 

768  გვ.

ყდა: მაგარი, სუპერი

შემეცნება

დასახელება: ფიროსმანი 

ანუ სიკვდილით იწყება 

სიცოცხლე (ბიოგრაფიული 

რომანი)

ავტორი: მამია 

ჩორგოლაშვილი

ზომა: 20X27 სმ. 

260  გვ.

ყდა: მაგარი, სუპერით

დასახელება: სივი

ავტორი: თამრი ფხაკაძე

ზომა: 14X21  სმ. 

360  გვ.

ყდა: რბილი
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პალიტრა

დასახელება: 

99 ფრანკი

ავტორი: ფრედერიკ 

ბეგბედერი

ზომა: 15.5X21.5 სმ. 

228  გვ.

ყდა: მაგარი

დასახელება: დიდი საოჯახო 

სამედიცინო ენციკლოპედია

ზომა: 20X30.5  სმ. 

620 გვ.

ყდა: მაგარი

რეპრინტი: მესამე გამოცემა

დასახელება: ძმები 

კარამაზოვები, ტომი I

ავტორი: ფიოდორ 

დოსტოევსკი

ზომა: 15.5X21.5 სმ. 

440  გვ.

ყდა: მაგარი

დასახელება: ძმები 

კარამაზოვები, ტომი I I

ავტორი: ფიოდორ 

დოსტოევსკი

ზომა: 15.5X21.5 სმ. 

528  გვ.

ყდა: მაგარი

128  გვ.

საქართველოს 
მაცნე

დასახელება: კონსტანტინე 

გამსახურდია VII ტომი

ზომა: A 5

464  გვ.

ყდა: მაგარი

დასახელება: კონსტანტინე 

გამსახურდია VIII ტომი

596  გვ.

დასახელება: რევაზ 

ინანიშვილი VI ტომი

ზომა: A 5

612  გვ.

ყდა: მაგარი

დასახელება: გოდერძი 

ჩოხელი IV ტომი

ზომა: A 5

440  გვ.

ყდა: მაგარი

>>

დასახელება: 

საქართველოს ისტორიის 

ოთხტომეული ტომი I

ავტორი: ფრედერიკ 

ბეგბედერი

ზომა: 17X24.5 სმ. 

336  გვ.

ყდა: მაგარი, ყუთში

საქართველოს ისტორიის 

ოთხტომეული ტომი II

496  გვ.

 

საქართველოს ისტორიის 

ოთხტომეული ტომი III

560  გვ.

საქართველოს ისტორიის 

ოთხტომეული ტომი IV

560  გვ.

დასახელება: 

ქართული სამზარეულო

ავტორი: მიხო 

მოსულიშვილი 

ზომა: 22.5X28 სმ. 

120 გვ.

ყდა: მაგარი
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ქართული 
ბიოგრაფიული 
ცენტრი

დასახელება: განდი

ავტორი: ავტობიოგრაფია

ყველა წიგნის ზომა: 

15.5X21.5 სმ. 

452  გვ.

ყდა: მაგარი

დასახელება: ჩერჩილი 

(2 წიგნად)

ავტორი: როი ჯენკინსი

I ტ. – 296 გვ.; II ტ. _ 256 გვ. 

ყდა: მაგარი

დასახელება: ვაჟაფშაველა

ავტორი: გიგი ხორნაული 

240  გვ.

ყდა: მაგარი

დასახელება: ბიტლზი

ავტორი: ჰანტერ დეივისი 

288  გვ.

ყდა: მაგარი

დასახელება: მარკესი 

ავტორი: რუბენ პელაიო

224 გვ.

ყდა: მაგარი

>>

დასახელება: ნაპოლეონი

ავტორი: ალექსანდრე დიუმა 

320  გვ.

ყდა: მაგარი

დასახელება: ათათურქი

ავტორი: ლორდი კინროსი 

320 გვ. 

ყდა: მაგარი

დასახელება: კოკო შანელი 

ავტორი: ანრი გიდელი 

336  გვ.

ყდა: მაგარი

დასახელება: ჩარლი ჩაპლინი

ავტორი: სტივენ ვაისმენი 

304  გვ.

ყდა: მაგარი

დასახელება: 

რონალდ რეიგანი

ავტორი: ავტობიოგრაფია

336  გვ.

ყდა: მაგარი

დასახელება: ვენეციელი 

მარკო პოლო

ავტორი: ჰენრი ჰანტი

320  გვ.

ყდა: მაგარი

დასახელება: 

ალფრედ ნობელი

ავტორი: კენე ფანტი 

336  გვ.

ყდა: მაგარი
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სიესტა

დასახელება: მელია 

ტულეფია Foxtrot 

ავტორი: ზურაბ ქარუმიძე

ზომა: 13.5X20 სმ. 

232  გვ.

ყდა: რბილი

დასახელება: ორი 

მთვარის ამბავი

ავტორი: ბექა ქურხული

ზომა: 14X20 სმ. 

164 გვ. 

ყდა: რბილი

დასახელება: 

არგენტინული პიტბული

ავტორი: სანდრო ნავერიანი 

ზომა: 12X19 სმ. 

236  გვ.

ყდა: რბილი

დასახელება: 

აპოკალიპტური მხეცი

ავტორი: გიორგი მაისურაძე 

ზომა: 12X12 სმ. 

94  გვ.

ყდა: რბილი

დასახელება: 

ექსპერიმენტული განცდები

ავტორი: პაატა ქურდაძე

ზომა: 12X19 სმ. 

217 გვ.

ყდა: რბილი
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სა ქარ თ ვე ლოს კულ ტუ რი სა და ძეგ ლ თა 

დაც ვის სა მი ნის ტ როს წიგ ნი სა და ლი ტე რა ტუ რის 

ხელ შეწყო ბის პროგ რა მა

სა ქარ თ ვე ლოს კულ ტუ რი სა და ძეგ ლ თა 

დაც ვის სა მი ნის ტ რო ში უკ ვე რამ დე ნი მე 

წე ლია ხორ ცი ელ დე ბა „ქართული წიგ ნი სა 

და ლი ტე რა ტუ რის ხელ შეწყო ბის პროგ რა-

მა“, რომ ლის მთა ვარ ამო ცა ნას სა ქარ თ-

ვე ლო ში წიგ ნის სექ ტო რის გან ვი თა რე ბა, 

ქარ თ ვე ლი ავ ტო რე ბი სა და გა მომ ცემ-

ლო ბე ბის ხელ შეწყო ბა, ბიბ ლი ო თე კე ბის 

წიგ ნა დი ფონ დე ბის ახა ლი გა მო ცე მე ბით 

გამ დიდ რე ბა და  ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის 

საზღ ვარ გა რეთ პო პუ ლა ი ზა ცია წარ მო-

ად გენს. სა ქარ თ ვე ლო ყო ველ წ ლი უ რად 

მო ნა წი ლე ობს ფრან კ ფურ ტის და ლა იფ-

ცი გის სა ერ თა შო რი სო წიგ ნის ბაზ რო ბებ-

ზე, სა დაც ქარ თ ველ გა მომ ცემ ლო ბე ბი სა 

და მწერ ლე ბის თ ვის სხვა დას ხ ვა ტი პის 

პრე ზენ ტა ცია და ღო ნის ძი ე ბა იგეგ მე ბა და 

არა ერთ უცხო ელ გა მომ ცე მელს, ექ ს-

პერტს, მთარ გ მ ნელს, თუ ლი ტე რა ტუ რულ 

აგენტს თა ნა მედ რო ვე ქარ თუ ლი ლი ტე რა-

ტუ რის გარ შე მო აერ თი ა ნებს.  

ქარ თ ვე ლი მწერ ლე ბის და მა თი შე მოქ მე-

დე ბის უცხო ენებ ზე თარ გ მ ნა და გა მო ცე-

მა სა მი ნის ტ როს ერ თ -ერ თი უც ვ ლე ლი 

პრი ო რი ტე ტი ა. 2010 წელს პროგ რა მის 

ფარ გ ლებ ში უცხო ე ლი გა მომ ცემ ლო ბე-

ბის თ ვის გა მოცხად და მთარ გ მ ნე ლო ბი თი 

კონ კურ სი, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს 

ქარ თ ვე ლი ავ ტო რე ბის თარ გ მ ნი თა და 

გა მო ცე მით და ინ ტე რე სე ბუ ლი უცხო უ რი 

გა მომ ცემ ლო ბე ბის თ ვის თარ გ მა ნე ბის 

და ფი ნან სე ბას და, შე სა ბა მი სად, ქარ თუ ლი 

ლი ტე რა ტუ რის უცხო უ რი თარ გ მა ნე ბის მი-

მარ თუ ლე ბის გა ნი თა რე ბას და ქარ თ ვე ლი 

ავ ტო რე ბის და მა თი შე მოქ მე დე ბის პო პუ-

ლა რი ზა ცი ას საზღ ვარ გა რეთ. კონ კურ სის 

ფარ გ ლებ ში 2011-2012 წლებ ში ათამ დე 

სა ერ თა შო რი სო პრო ექ ტი გან ხორ ცი ელ-

და: გერ მა ნულ, ფრან გულ, ინ გ ლი სურ 

იტა ლი ურ, შვე დურ, რუ სულ და პო ლო ნურ 

ენებ ზე ითარ გ მ ნა და გა მო ი ცა არა ერ თი 

ქარ თ ვე ლი ავ ტო რის ნა წარ მო ე ბი. გერ მა-

ნი ა სა და აშ შ - ში გა მო ი ცა თა ნა მედ რო ვე 

ქარ თუ ლი მოთხ რო ბე ბის ან თო ლო გი ე-

ბი, რო მელ თა პრე ზენ ტა ცი ე ბი გა ი მარ თა 

ფრან კ ფურ ტის სა ერ თა შო რი სო წიგ ნის 

ბაზ რო ბა ზე და აშ შ - ში. 

სა მი ნის ტ როს მი ერ მთარ გ მ ნე ლო ბი თი 

კონ კუ რის გა მოცხა დე ბამ კი დევ უფ რო 

მე ტად დი ნა მი უ რი გა ხა და უცხო ენებ ზე 

ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის თარ გ მ ნის პრო-

ცე სი; ყო ველ წ ლი უ რად იზ რ დე ბა უცხო ე ლი 

გა მომ ცემ ლო ბე ბის ინ ტე რე სი ქარ თუ ლი 

ლი ტე რა ტუ რის მი მართ. თარ გ მა ნე ბის 

ხელ შეწყო ბა, რო მე ლიც ქარ თუ ლი ლი ტე-

რა ტუ რის და, ზო გა დად, ქარ თუ ლი კულ-

ტუ რის პო პუ ლა რი ზა ცი ის მი მარ თუ ლე ბით 

სა ქარ თ ვე ლოს კულ ტუ რი სა და ძეგ ლ თა 

დაც ვის სა მი ნის ტ როს მი ერ გა დად გ მუ ლი 

ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯი ა, მო-

მა ვალ წლებ შიც გაგ რ ძელ დე ბა და უფ რო 

მას შ ტა ბუ რი და მაქ სი მა ლურ შე დეგ ზე 

ორი ენ ტი რე ბუ ლი იქ ნე ბა. დე ტა ლუ რი 

ინ ფორ მა ცია კონ კუ რის შე სა ხებ შე გიძ ლი-

ათ იხი ლოთ წიგ ნი სა და ლი ტე რა ტუ რის 

ხელ შეწყო ბის პროგ რა მის ვებ - გ ვერ დ ზე 

www.book.gov.ge.

მე დეა მეტ რე ვე ლი

სა ქარ თ ვე ლოს კულ ტუ რი სა და 

ძეგ ლ თა დაც ვის სა მი ნის ტ როს 

ქარ თუ ლი წიგ ნი სა და ლი ტე რა ტუ რის 

ხელ შეწყო ბის 

პროგ რა მის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი
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თიბისი ბანკი 
წარმოგიდგენთ

ლიტერატურული კონკურსის „საბა“ 2012 

წლის ფინალისტების წარდგენა

თბილისის წიგნის საერთაშორისო 

ფესტივალის ფარგლებში

24 მაისი,  14 : 30 სთ 
„საბას“ ფინალისტების გამოცხადება 

ნომინაციაში „წლის საუკეთესო 

პროზაული კრებული“  

შეხვედრა ფინალისტ კონკურსანტებთან

26 მაისი,  14 : 00 სთ 
„საბას“ ფინალისტების გამოცხადება 

ნომინაციაში „წლის საუკეთესო რომანი“ 

შეხვედრა ფინალისტ კონკურსანტებთან

27 მაისი,  14 :  00 სთ 
„საბას“ ფინალისტების გამოცხადება 

ნომინაციაში „წლის საუკეთესო 

ლიტერატურული კრიტიკა“ 

• შეხვედრა ფინალისტ კონკურსანტებთან

თბილისის წიგნის საერთაშორისო 
ფესტივალის პროგრამა

ექსპო ჯორჯიას ფარგლებს გარეთ 

დაგეგმილი ღონისძიებები:

22 მაისი
10:30–15:00

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის 

სამინისტროში დაგეგმილია ლიტერატურული 

ფორუმ–დიალოგი გამომცემლებისთვის, 

მწერლებისთვის და მთარგმნელებისთვის 

(პირველი დღე)

23 მაისი
10:00–14:30

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის 

სამინისტროში დაგეგმილია ლიტერატურული 

ფორუმ–დიალოგი გამომცემლებისთვის, 

მწერლებისთვის და მთარგმნელებისთვის 

(მეორე დღე)

25 მაისი
19:00–20:00

შეხვედრა ნატო დავითაშვილთან და  წიგნის 

„ოთხი მხარე და ოთხი სვეტი“ კითხვა წიგნის 

მაღაზია „ლიგამუსში“.

20:00–21:00

lit.ge-ს პრეზენტაცია „ონლაინ წიგნების მაღაზია 

lit.ge“  წიგნის მაღაზია „ლიგამუსში“.

27 მაისი
20:00–21:00 –რუმინული პოეზიის კითხვა 

ლიტერატურულ კაფეში ბამბის რიგზე: 

ალექსანდრუ ვაკულოვსკისა და მონი სტანილას 

პოეზიის საღამო.

ექსპო ჯორჯიას მე–11 პავილიონში 

დაგეგმილი ღონისძიებები:

24 მაისი/
15:00-15:40-lit.ge-ს პრეზენტაცია „ონლაინ 

წიგნების მაღაზია lit.ge“

17:00–17:30 –რუმინული პოეზია: ალექსანდრუ 

ვაკულოვსკი და მონი სტანილა.

25 მაისი
14:00–14:30– ქარჩხაძის გამომცემლობა– ნატო 

დავითაშვილის წიგნის „ოთხი მხარე და ოთხი 

სვეტი“ პრეზენტაცია.

15:00–15:30– ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა მართავს  ლიტერატურული 

პრემია „წლის საუკეთესო მოთხრობის“  

დაჯილდოების ცერემონიალს.

26 მაისი
13:00-13:30- გამომცემლობა „სეზანის“  წიგნის  

"ამირანი" პრეზენტაცია. მთხრობელი  თამარ  

შარაბიძე.
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კატალოგზე მუშაობდნენ: 

ნინო გოგინაშვილი, ქეთი გაგლოშვილი

დიზაინი: მანანა არაბული / zangodesign

საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და 

გამავრცელებელთა ასოციაცია განსაკუთრებულ 

მადლობას უხდის საქართველოს კულტურისა 

და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს გაწეული 

მხარდაჭერისთვის

კატალოგის სარედაქციო ჯგუფი ასევე 

მადლობას უხდის მედეა მეტრეველს, ირინე 

ჭოღოშვილს, თამთა მელაშვილს, ანა კორძაია-

სამადაშვილის და საგამომცემლო სახლებს 

თანამშრომლობისთვის და მასალების 

მოწოდებისთვის.

კატალოგი დაიბეჭდა 

2012 წ.

TBILISI CULTURE GUIDE

თუ გიყ ვართ ლი ტე რა ტუ რა და თავს გურ მა ნად თვლით, „ლიტერატურა გურ მა ნე ბის თ ვის“ 

თქვენ თ ვის შექ მ ნი ლი პრო ექ ტი ა. ეწ ვი ეთ „ბაკურ სუ ლა კა უ რის გა მომ ცემ ლო ბის“ სტენდს თბი-

ლი სის წიგ ნის სა ერ თა შო რი სო ფეს ტი ვალ ზე 24-დან 27 მა ი სის ჩათ ვ ლით, და ეს წა რით ფეს ტი ვა-

ლი დან ფეს ტი ვა ლამ დე გა მო ცე მუ ლი წიგ ნე ბის გან ხილ ვებს, შეხ ვ დით მათ ავ ტო რებს, მო უს მი-

ნეთ მათ დი ა ლოგს მო დე რა ტო რებ თან და და უს ვით კითხ ვა ნე ბის მი ერ მათ განს. და ა გე მოვ ნეთ 

მათ მი ერ თქვენ თ ვის მომ ზა დე ბუ ლი კერ ძე ბი და შე ა ფა სეთ ისი ნი რო გორც კუ ლი ნა რე ბი.

24 მაისი ხუთშაბათი
დრო მწე რა ლი წიგ ნი  მო დე რა ტო რი

14:00 დი ა ნა იან სე  ავ ღა ნუ რი დღი უ რე ბი  ლი კა ჩა ფი ძე 

17:00 ჯა ბა ზარ ქუა მკითხ ვე ლი  ნი ნო თარ ხ ნიშ ვი ლი

  უნ და მოკ ვ დეს

25 მაისი პარასკევი
დრო მწე რა ლი წიგ ნი  მო დე რა ტო რი

13:00 მა რი ბე ქა უ რი ელექ ტ რო თა ო ბა  ანი ნა ტეფ ნა ძე

15:00 15 სა უ კე თე სოს

 და ჯილ დო ვე ბა

17:00 მაია ბლი ა ძე - 

 ბუ ნე ბის მეტყ ვე ლე ბის

 ლექ სი კო ნი

26 მაისი შაბათი
დრო მწე რა ლი წიგ ნი  მო დე რა ტო რი

13:00 ირაკ ლი მა ხა რა ძე ვე ლუ რი  გი ორ გი კე კე ლი ძე

  და სავ ლე თის

  მხედ რე ბი

17:00 და თო ვეფხის ტყა ო სა ნი  თე ო ნა  

 მა ჭა ვა რი ა ნი   დო ლენ ჯაშ ვი ლი

27 მაისი კვირა
დრო მწე რა ლი წიგ ნი  მო დე რა ტო რი

13:00 ზუ რაბ ლე ჟა ვა სი ნაღ დე სი ყალ ბი სა  ბა კურ სუ ლა კა უ რი

17:00 გო გა ჩა ნა დი რი ეს სა ო ცა რი  თი ნა მა მუ ლაშ ვი ლი

  სა ქარ თ ვე ლო

ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის პროგრამა




