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მისამართი: უზნაძის N 2;
თბილისი, საქართველო
ტელ: 555 54 19 00
E-mail:agorageo@hotmail.com
agoraeka@yahoo.com
ვებგვერდი:http://www.agorabooks.ge
Fb:https://www.facebook.com/agorageo
საკონტაქტო პირი: მარინა ბალავაძე,
ეკა ჩაჩხიანი

გამომცემლობა „აგორა“ დაარსდა 
2006 წელს. ის ძირითადად გამოსცემს 
ქართულად თარგმნილ ფრანგულენოვან 
ლიტერატურას – მხატვრულ ნაწარმოებებს, 
ფილოსოფიური, სოციალოგიური ხასიათის 
ესეებს, დოკუმენტურ პროზას, საბავშვო 
ლიტერატურას; მცირე რაოდენობით 
არაფრანგული ლიტერატურის თარგმანებს.

მისამართი: ჭავაჭავაძის N 22;
თბილისი, საქართველო
ტელ: (+995) 32 2 25 02 55
საკონტაქტო პირი: გიორგი დარსალია

გამომცემლობა „არეტე“ დაარსდა 2003 
წელს. მას შემდეგ არეტეს 50-ზე მეტი წიგნი 
აქვს გამოცემული, მათ შორის მხატვრული, 
საბავშვო და მეცნიერული ლიტერატურა. 

ამჟამად „არეტეს“ საგამომცემლო 
პრიოტეტებია: ოთარ ჭილაძის 
ნაწარმოებების სრული კრებული; მსოფლიო 
კლასიკური ლიტერატურის თარგმანები 
სერიით „აუცილებელი საკითხავი“; ჯორჯ 
მარტინის ეპოპეა „ყინულისა და ცეცხლის 
სიმღერა“.

გამომცემლობა  
„აგორა“

გამომცემლობა „არეტე“
პარნასი ჯგუფი
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მისამართი: ჭავჭავაძის N 5;
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995) 32 2 25 05 22
E-mail: artanuji@artanuji.ge
ვებგვერდი: www.artanuji.ge
საკონტაქტო პირი: მაია კუდავა

გამომცემლობა  „არტანუჯი“  2000 წელს 
საისტორიო ჟურნალ „არტანუჯის“ ბაზაზე 
დაარსდა. გამომცემლობის ძირითადი 
მიმართულებაა საისტორიო-სამეცნიერო 
თემატიკა.

საისტორიო მიმართულების პარალელურად, 
„არტანუჯი“ გამოსცემს საბავშვო, მხატვრულ, 
შემეცნებით ლიტერატურას, პოპულარულ 
ადამიანთა ავტობიოგრაფიებს, 
ლექსიკონებს და სხვ.

„არტანუჯი“ ლიდერია ღია ბარათების 
მრავალფეროვნებითა და ხარისხით.

მისამართი: დიღმის მასივი, რობაქიძის N 7;
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995) 2 72 54 99; 597 75 65 35
E-mail: bakmipublishing@gmail.com
ვებგვერდი: www.bakmi.ge
Fb:https://www.facebook.com/publishing-bakmi
საკონტაქტო პირი: რუსუდან მოსიძე

გამომცემლობა „ბაკმი“ დაარსდა 2000 
წელს. გამომცემლობის მთავარი მიზანია 
ყმაწვილი და ახალგაზრდა თაობების 
მწიგნობრული აღზრდა, ენციკლოპედიურ 
ცოდნასთან მიახლოება, სწორი ენობრივი 
მეტყველება და აზროვნების ჩამოყალიბება. 

„ბაკმის“ პრიორიტეტია მკითხველი 
საზოგადოებისადმი მიწოდებული წიგნების 
მაღალმხატვრული დონე  და გამოცემის 
საერთაშორისო სტანდარტი. „ბაკმი“ 
გამოსცემს პროზას, პოეზიას, შემეცნებით, 
საბავშვო და სასულიერო ლიტერატურას.

gamomcemloba 
artanuji

გამომცემლობა 
„არტანუჯი“

გამომცემლობა 
„ბაკმი“
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მისამართი: იოსებიძის N 27;
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995) 570 90 00 95
E-mail: biblusi@biblusi.ge
ვებგვერდი: www.biblusi.ge
Fb:https://www.facebook.com/biblusi.ge
საკონტაქტო პირი: მარიამ წამალაშვილი

წიგნების მაღაზიათა ქსელი „ბიბლუსი“  
დაარსდა 2008 წლის 23 მაისს, კომპანიის 
არსებობის თითქმის 5 წლის მანძილზე 
„ბიბლუსმა“ შეძლო შეექმნა საქართველოში 
საგამომცემლო პროდუქტების ყველაზე 
ფართო სავაჭრო ქსელი, რომელიც 
აკმაყოფილებს თანამედროვე 
სტანდარტებსა და სარგებლობს 
მრავალრიცხოვანი მომხმარებლის 
დამსახურებული ნდობით. დღეისათვის 
მომხმარებელს ემსახურება „ბიბლუსის“ 40 
ფილიალი მთელი ქვეყნის მასშტაბით.

მისამართი: ჭყონდიდელის  N 26;
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995) 32 2 69 09 01
E-mail: premier@access.sanet.ge
საკონტაქტო პირი: დავით ჯვარშეიშვილი

შ.პ.ს. „ბუქსთორი“ არის „Penguin“-ის,  
„DK“-ის და სხვა გამომცემლობების 
დისტრიბუტორი. შედის „Pearson group“-ში 
და ეწევა ინგლისურენოვანი მხატვრული 
და საბავშვო-შემეცნებითი ლიტერატურის 
რეალიზაციას.

წიგნების  მაღაზიათა ქსელი 
„ბიბლუსი“

სადისტრიბუციო კომპანია 
„ბუქსთორი“
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მისამართი: ჭანტურიას N 8;
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995) 32 2 93 28 90; 599 26 52 33
E-mail: teatvalavadze@gmail.com
საკონტაქტო პირი: თეა თვალავაძე

ლიტერატურის მუზეუმი 1940 წლიდან 
არსებობს. დღეისათვის ლიტერატურის 
მუზეუმის გამომცემლობას მომზადებული 
და დაბეჭდილი აქვს ასზე მეტი წიგნი, მათ 
შორის: ტომეულები (გალაკტიონ ტაბიძის 
ოცდახუთტომეული, გრიგოლ რობაქიძის 
ხუთტომეული, 1910-1920-იანი წლების 
ლიტერატურული ჟურნალების ოთხტომეული, 
აკაკი წერეთლის ორტომეული), მუზეუმის 
კრებულის „ლიტერატურის  მატიანე“ 12 
წიგნი, საარქივო გამოცემები, საიუბილეო 
კრებულები, დღიურები და მემუარები. 
წიგნებს ერთვის კომენტარები, საძიებლები, 
მუზეუმსა და სხვა კოლექციებში დაცული 
ფოტოების, ნახატების, ხელნაწერებისა და 
მემორიალური ნივთების რეპროდუქციები.

მისამართი: ჩახავას N 9;
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995) 32 2 20 26 07
E-mail: ianikolaishvili@gmail.com
საკონტაქტო პირი: ია ნიკოლაიშვილი

ძირითადი მიმართულებაა საბავშვო 
წიგნებისა და ჟურნალების გამოცემა.

გიორგი ლეონიძის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის
სახელმწიფო მუზეუმი

გამომცემლობა 
„გორგა“
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მისამართი: ნუცუბიძის  N 16;
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995) 32 2 37 31 81; 593 15 09 64
E-mail: imedi@gol.ge, tadtaev50@gmail.com
საკონტაქტო პირი: დიმიტრი ტადტაევი

კომპანია თანამშრომლობს 30-ზე მეტ 
წამყვან რუსულ გამომცემლობასთან. 
მაღაზიაში ძირითადად წარმოდგენილია 
ფილოსოფიური, ფსიქოლოგიური, 
ისტორიული, კულტუროლოგიური, 
ენათმცოდნეობისა და სხვა საზოგადოებრივ 
მეცნიერებათა ლიტერატურა. ასევე აქვს 
მხატვრული ლიტერატურის დიდი არჩვანი. 
მიიღება წინასწარი შეკვეთები ნებისმიერი 
თემატიკის ლიტერატურაზე.  

მისამართი: ზანდუკელის  N 1;
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995) 2 93 69 77; 599 31 28 28
E-mail: dila1904@yahoo.com
ვებგვერდი: www.dila.ge
Fb:https://www.facebook.com/dila1904
საკონტაქტო პირი: სალომე კვაჭანტირაძე

საბავშვო გამომცემლობა „დილა“ დაარსდა  
2007 წელს საბავშვო ჟურნალ „დილის“ ბაზაზე.  
მისი პირველი პროექტი იყო ორიგინალური 
ქართული საყმაწვილო ენციკლოპედიის  
სერია, რომელიც უკვე 15 ტომს ითვლის; 
კიდევ ერთი სერია – „საყმაწვილო 
ბიბლიოთეკა“ – მოიცავს ლიტერატურულ-
შემეცნებით წიგნებსა და თანამედროვე  
ქართველ საბავშვო მწერალთა კრებულებს. 
დღემდე გამოცემული ყველა წიგნი 
ორიგინალური ქართული გამოცემაა, 
რომელთა მომზადებაში ქართველი 
ავტორები, მეცნიერები და ილუსტრატორები 
მონაწილეობენ. გამომცემლობა აგრძელებს 
1904 წელს დაარსებული  და დღეს უკვე 
ბრენდად ქცეული საბავშვო ლიტერატურული 
ჟურნალის – „დილის“ – გამოცემას.

წიგნის მაღაზია 
„ერუდიტი“

გამომცემლობა 
„დილა“
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საქართველოს წიგნის გამომცემელთა 
და გამავრცელებელთა ასოციაციის 
თანადამფუძნებელი და წევრი 
გამომცემლობა „დიოგენე“ დაარსდა 
1995 წელს. „დიოგენეს“ საგამომცემლო 
პრიორიტეტებია საგანმანათლებლო და 
მხატვრული ლიტერატურა. გამომცემლობა 
წლიურად დაახლოებით 40 სხვადასხვა 
დასახელების წიგნს გამოსცემს. 2011 
წლიდან გამომცემლობასთან ერთად 
ფუნქციონირებს წიგნის მაღაზია „დიოგენე“.

მისამართი: აფაქიძის N 7;
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995) 2 21 33 21; 2 21 23 63; 2 21 31 54
E-mail: pr@diogene.ge; adm@diogene.ge
ვებგვერდი: www.diogene.ge
Fb:https://www.facebook.com/diogenepublishers
საკონტაქტო პირი: ნინო კუსრაშვილი

ელფის გამომცემლობა დაარსდა 1996 
წლის 23 აპრილს. საგამომცემლო 
პრიორიტეტებია: საბავშვო, მხატვრული 
და შემეცნებითი ლიტერატურა, 
ენციკლოპედიები, მსოფლიო ლიტერატურის 
კლასიკოსთა ხელახალი თარგმნა და 
ქართული საზოგადოებისთვის უცნობი 
ნაწარმოებების გამოცემა.

მისამართი: კოსტავას N 24;
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995) 2 92 35 70; 2 93 33 66
E-mail: info.elf.ge; adm@elf.ge; sale@elf.ge
ვებგვერდი: www.elf.ge
საკონტაქტო პირი: თინათინ დიდებულიძე

გამომცემლობა  
„დიოგენე“

ელფის 
გამომცემლობა
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მისამართი: ანჯაფარიძის N 16;
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995) 2 22 07 08
E-mail: expressbooksgroup@gmail.com
საკონტაქტო პირი: ეტი ჯაფარიძე

წიგნის სადისტრიბუციო კომპანია „ექსპრეს 
ბუქსი“ წიგნის ბაზარზე 2012 წლიდან 
მოღვაწეობს. ის თანამშრომლობს არა 
მხოლოდ გამომცემლებთან, არამედ 
ავტორებს ეხმარება წიგნის გავრცელებაში. 

„ექსპრეს ბუქსი“ აქტიურად მონაწილეობს 
წიგნის საღამოებსა და ფესტივალებზე. 
ასევე წიგნის გავრცელებასთან 
დაკავშირებულ სხვადასხვა აქცია/
პრეზენტაცაში. „ექსპრეს ბუქსი“ 
თანამშრომლობს სამასამდე კომპანიასთან, 
ბიბლიოთეკებთან, ლიტერატურულ 
კაფეებთან, სადისტრიბუციო კომპანიებსა 
და წიგნის მაღაზიებთან მთელი 
საქართველოს მასშტაბით.

მისამართი: ბახტრიონის N 28;
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995) 2 30 81 23; 593 93 98 12
E-mail: mkasradzefr@yahoo.fr
საკონტაქტო პირი: მარიამ კასრაძე

„ზებრა გრუპ“ ძირითადად საბავშვო 
ლიტერატურას გამოსცემს. ის 2008 წელს 
დაარსდა და დღემდე ორმოცამდე წიგნი 
გამოსცა. მოზარდთათვის 2012 წელს შექმნა 
პირველი ქართული pocket books-ის სერია, 
სახელწოდებით „ზებრა პოკეტ“.

წიგნის სადისტრიბუციო 
კომპანია „ექსპრეს ბუქსი“

გამომცემლობა 
„ზებრა გრუპ“
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მისამართი: ჭავჭავაძის N 14;
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995) 2 25 14 32
E-mail: tamar.ebralidze@tsu.ge
ვებგვერდი: www.press.tsu.ge
საკონტაქტო პირი: თამარ ებრალიძე

გამომცემლობა დაარსდა 1993 წელს. ის 
ივანე ჯავახიშვილის  სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის შემადგენელი 
ნაწილია. მისი მიზანია ხელი შეუწყოს 
უნივერსიტეტის სამეცნიერო, სასწავლო 
და საგანმანათლებლო საქმიანობის 
წარმატებით განხორციელებას. გამოსცემს 
როგორც სამეცნიერო, ასევე მხატვრულ 
ლიტერატურას, ლექსიკონებსა და 
სახელმძღვანელოებს.

მისამართი: ჩოლოყაშვილის გამზ.  N 3/5;
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995) 2 10 59 11
E-mail: library@iliauni.edu.ge
საკონტაქტო პირი: თეონა ყაველაშვილი

ილიაუნის ბიბლიოთეკის მრავალფეროვანი 
ფონდი მოიცავს სხვადასხვა ენაზე 
შესრულებულ  2 მილიონამდე 
მონოგრაფიიას, სახელმძღვანელოს, 
პერიოდულ გამოცემას, ელექტრონულ 
რესურსს და ა. შ. ბიბლიოთეკა 
ზრუნავს და პასუხს აგებს არსებული 
კოლექციების დაცვასა და განვითარებაზე. 
მომხმარებლისათვის მრავალფეროვანი 
სერვისების შეთავაზების გზით 
მაქსიმალურად ხელმისაწვდომს  
და ადვილად გამოყენებადს ხდის  
საინფორმაციო რესურსებს.

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის გამომცემლობა
  

ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა
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მისამართი: ჩოლოყაშვილის გამზ  N 3/5;
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995) 577 23 77 49
E-mail: gigakekelia@iliauni.edu.ge
საკონტაქტო პირი: გრიგოლ კეკელია

გამომცემლობის მიზანია,  ხელი შეუწყოს 
უნივერსიტეტში მიმდინარე სასწავლო 
და კვლევითი პროცესების წარმართვას, 
რისთვისაც:

გამოსცემს უნივერსიტეტის სამეცნიერო 
კვლევის შედეგებს; გამოსცემს უნივერსიტეტის 
მიერ შემუშავებულ სახელმძღვანელოებს; 
თარგმნის და გამოსცემს ამა თუ იმ დარგის 
საუკეთესო სახელმძღვანელოებსა და 
სამეცნიერო ლიტერატურას; უზრუნველყოფს 
სასწავლო პროცესს სასწავლო მასალებით 
(რიდერებით, ტესტებით, კითხვარებით და ა.  შ.), 
ბეჭდავს უნივერსიტეტის საპრეზენტაციო და 
სარეკლამო პროდუქციას; 

გამომცემლობამ 2006 წლიდან დღემდე  200-ზე 
მეტი წიგნი, ჟურნალი და სახელმძღვანელო 
გამოსცა.

მისამართი: დიდი დიღომი, 
ნესტან-დარეჯანის N 1;
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995) 00 12 44
E-mail: englishbookteam@englishbook.ge
ვებგვერდი: www.englishbook.ge

კომპანია „ინგლისური წიგნი საქართველოში“ 
არის ბრიტანული გამომცემლობების –  
 Macmillan Education, Person Education, Oxford 
University Press, Penguin-ის ექსკლუზიური 
წარმომადგენელი საქართველოში. 
კომპანია მომხმარებელს სთავაზობს 
მხატვრულ ლიტერატურას, არამხატვრულ 
ლიტერატურას, ბიოგრაფიულ, საბავშვო და 
სათავგადასავლო წიგნებს, ადაპტირებული 
საკითხავების მრავალფეროვან არჩევანს, 
New York Times-ის ყველაზე გაყიდვად 
წიგნებსა და ინგლისური ენის თანამედროვე 
სასწავლო რესურსებს.

ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტის გამომცემლობა

„ინგლისური წიგნი 
საქართველოში“
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მისამართი: ჭავჭავაძის N 5;
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995) 2 25 05 22
E-mail: inteleqti@caucasus.net
საკონტაქტო პირი: კახმეგ კუდავა

გამომცემლობა „ინტელექტი“ დაარსდა 
1994 წელს. მას შემდეგ გამოსცემს 
სახელმძღვანელოებს ქართულენოვანი 
და არაქართულენოვანი სკოლებისთვის, 
თანამედროვე და კლასიკურ პოეზიასა და 
პროზას.

გამომცემლობა „ინტელექტს“ აქვს 
რამდენიმე საავტორო სერია, რომელიც 
განსაკუთრებით პოპულარულია: „ნობელის 
პრემიის ლაურეატები“, 
„100 ლექსი“, „ჩანაწერები“, „ერთი შედევრის 
ყველა ქართული თარგმანი“ და ა. შ.

მისამართი: ჭავჭავაძის N 17ბ;
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995) 2 18 25 44; 571 03 00 70
E-mail: iriatoni@gmail.com
საკონტაქტო პირი: ნიკოლოზ კორტავა

სადისტრიბუციო კომპანია „ირიათონი“  
დაარსდა 2013 წელს და დისტრიბუციას 
უწევს სხვადასხვა გამომცემლობის 
პროდუქციას.

გამომცემლობა 
„ინტელექტი“

 შ.პ.ს სადისტრიბუციო კომპანია 
„ირიათონი“
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მისამართი: კოსტავას N 75;
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995) 2 38 35 99; 557 51 51 34;
E-mail: lawyers.world@yahoo.com;  
v.shatirishvili@yahoo.com
Fb.https://www.facebook.com/publishinghousela-
wyersworld
საკონტაქტო პირი: ვახტანგ შათირიშვილი

დაარსდა 2012 წლის 29 აგვისტოს. 
„იურისტების სამყარო“, საქართველოში 
ერთ-ერთ წამყვან გამომცემლობად 
ჩამოყალიბდა იურიდიული წიგნების 
გამოცემაში. გამომცემლობა 
ყოველწლიურად 50-მდე სხვადასხვა 
მიმართულების იურიდიულ ლიტერატურას  
გამოსცემს. წიგნის მაღაზია „იურისტების 
სამყარო“  2012 წლის 10 სექტემბრიდან 
ფუნქციონირებს მერაბ კოსტავას N 75-ში  
და 2013 წლიდან შეემატა კიდევ ერთი 
ფილიალი კეკელიძის N 1-ში. 

2016 წლიდან სავარაუდოდ კიდევ რამდენიმე 
პრიორიტეტი დაემატება „იურისტების 
სამყაროს“ საგამომცემლო საქმიანობას, 
რაც უფრო გაამდიდრებს ქართულ წიგნის 
ბაზარს.

მისამართი: აღმაშენებლის N 40;
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995) 2 94 37 28; 577 28 87 62
E-mail: mariamiashvili@yahoo.com
ვებგვერდი: www.tafu.edu.ge
საკონტაქტო პირები: მარიამ იაშვილი, მაკა ვასაძე

საქართველოს შოთა რუსთაველის 
თეატრისა და კინოს სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის გამომცემლობა „კენტავრი“ 
არის საუნივერსიტეტო გამომცემლობა, 
რომელიც ჩამოყალიბდა 2007 წელს. 
გამომცემლობა პერიოდულად ბეჭდავს 
სახელოვნებო მეცნიერებაში მოღვაწე 
საერთაშორისო, რეფერირებული 
შრომების კრებულს „სახელოვნებო 
მეცნიერებათა ძიებანი“; ყოველთვიურ 
სტუდენტურ გაზეთს „დურუჯი“; აგრეთვე 
სახელმძღვანელოებს, დამხმარე 
სახელმძღვანელოებს, ქრესტომათიებს, 
თარგმანებს, უნივერსიტეტის პროფესორ-
მასწავლებელთა წიგნებს და სხვა.

შ.პ.ს. იურისტების სამყარო ააიპ საქართველოს შოთა  
რუსთაველის თეატრისა და კინოს 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის  
გამომცემლობა „კენტავრი“
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მისამართი: აღმაშენებლის გამზ. N 181;
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995) 2 34 04 30
E-mail: book@klio.ge
ვებგვერდი: www.klio.ge
საკონტაქტო პირი: ზაზა ხიდურელი

მისამართი: ჭავჭავაძის N 13;
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995) 2 25 02 58
E-mail: gocha@logos.mail.ru
საკონტაქტო პირი: გოჩა კევლიშვილი

ინსტიტუტი შეიქმნა 1997 წელს ბერძნული 
და რომაული ფილოლოგიის სფეროში, 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 
უკვე არსებული სასწავლო და სამეცნიერო 
ქვედანაყოფების გაერთიანების 
საფუძველზე. ინსტიტუტის აკადემიური 
სექტორი წამოდგენილია სამი 
მიმართულებით: კლასიკური ფილოლოგია, 
ბიზანტიური ფილოლოგია და ახალი 
ბერძნული ფილოლოგია. ინსტიტუტს აქვს 
საკუთარი ბიბლიოთეკა, საინფორმაციო და 
საკონფერენციო ცენტრები.

გამომცემლობა 
„კლიო“

თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის კლასიკური 
ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა 
და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი, 
პროგრამა „ლოგოსი“
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მისამართი: ყაზბეგის N 47;
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995) 2 39 15 22; 599 54 17 07;
599 23 51 78
E-mail: meridiani777@gmail.com
საკონტაქტო პირები: კახაბერ რუსიძე,
მარინა კილაძე

გამომცემლობა „მერიდიანი“ დაარსდა 1994 
წლის 13 მარტს. გამომცემლობა ძირითადად 
გამოსცემს სახელმძღვანელოებს, 
იურიდიულ და სამეცნიერო ლიტერატურას, 
ასევე მხატვრულ და საბავშვო წიგნებს.

მისამართი: პეკინის N 47;
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995) 2 38 40 49; 574 44 20 70
E-mail: ltdnakaduli@yahoo.com
საკონტაქტო პირი: დავით ასათიანი

გამომცემლობა „ნაკადული“ დაარსდა 1938 
წლის 14 აპრილს, გამოსცემს კლასიკას და 
საბავშვო ლიტერატურას.

გამომცემლობა  
„მერიდიანი“

გამომცემლობა 
„ნაკადული“
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მისამართი: რუსთაველის N 34;
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995) 2 92 35 92;
E-mail: info@ prosperobookshop.com
ვებგვერდი: www.prosperobookshop.com

„პროსპეროს წიგნები“ 1999 წლიდან 
სთავაზობს მკითხველს ინგლისური 
წიგნების უდიდეს არჩევანს საქართველოსა 
და მთლიანად კავკასიაში. აქ თქვენ ნახავთ 
მხატვრულ, ისტორიულ, ბიოგრაფიულ, 
საცნობარო, სამეცნიერო თუ აკადემიურ და 
საბავშვო ლიტერატურას, ინგლისური ენის 
სახელმძღვანელოებს ყველა დონისთვის, 
ასევე  წიგნებს ხელოვნებასა და 
არქიტექტურაზე, მოგზაურობაზე, რეგიონულ 
საკითხებზე და მრავალ სხვას.

მისამართი: უნივერსიტეტის N 2;
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995) 2 27 27 27 (*2840)
E-mail: service@saba.com.ge
ვებგვერდი: www.saba.com
საკონტაქტო პირი: მარიამ ლაპიაშვილი

ელექტრონული წიგნების სახლი „საბა“ 
აერთიანებს ქართულ ენაზე გამოცემულ 
მრავალფეროვან, ქართულ და უცხოურ 
კლასიკურ შედევრებსა და თანამედროვე  
ლიტერატურულ ბესტსელერებს, 
რომელთა წაკითხვა შესაძლებელია 
კომპიუტერში, სმარტფონსა და ტაბლეტში. 
ეს ელექტრონული პლატფორმა 
შესანიშნავი საშუალებაა თანამედროვე 
ადამიანისთვის,  ყოველთვის იყოს 
ლიტერატურული პროცესის ავანგარდში, 
არასდროს ჩამორჩეს დროს და ატაროს თან 
საყვარელი წიგნები.

ინგლისური წიგნების
მაღაზია „პროსპერო“

ელექტრონული წიგნების 
სახლი „საბა“
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მისამართი: 26 მაისის მოედანი N 2;
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995) 2 94 05 15; 2 10 51 45
E-mail: info@ihtbilisi.ge;
ekabekauri@gmail.com
საკონტაქტო პირი: ეკატერინე ქურდაშვილი

„საერთაშორისო სახლის“  წიგნის მაღაზია 
პირველი ინგლისური წიგნის მაღაზიაა 
საქართველოში 1995 წლიდან, სადაც 
შეგიძლიათ შეიძინოთ თქვენთვის საჭირო 
სასწავლო, მეთოდური თუ მხატვრული 
ლიტერატურა. მაღაზიას ამარაგებს 
ბრიტანეთის წამყვანი გამომცემლობები, 
როგორიცაა: „პიარსონი“, „პინგვინი“, 
„ჰარპერ კოლინზი“, ოქსფორდისა 
და კემბრიჯის უნივერსიტეტის 
გამომცემლობები.

მისამართი: რუსთაველის N 40;
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995) 2 93 29 12 
საკონტაქტო პირი: მანანა გვასალია

მწიგნობართა ასოციაცია დაარსდა 1974 
წელს. ასოციაციის ძირითადი საქმიანობაა 
ქართული და უცხოური გამოცემების 
პოპულარიზაცია. ასოციაცია დაარსებიდან 
დღემდე გამოსცემს მინიატიურულ წიგნებს, 
ძირითადად კლასიკოსთა ნაწარმოებებს.

 

ელექტრონული წიგნების 
სახლი „საბა“

შ.პ.ს. საერთაშორისო სახლი საქართველოს ილია
ჭავჭავაძის სახელობის 
მწიგნობართა ასოციაცია
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მისამართი: გუდიაშვილის N 7;
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995) 2 97 16 55; 577 43 64 78
E-mail: mariamiashvili@yahoo.com
ვებგვერდი: www.tafu.edu.ge
საკონტაქტო პირი: რუსუდან ასათიანი

საქართველოს საბიბლიოთეკო 
ასოციაცია წარმოადგენს ნებაყოფლობით 
საზოგადოებრივ გაერთიანებას, რომლის 
ძირითადი სამოქმედო პრინციპებია: 
საქართველოს ბიბლიოთეკები ფლობენ 
კულტურის, განათლების, ინფორმაციისა 
და ცოდნის უდიდეს საგანძურს, რომელიც 
ესაჭიროება ყოველ ჩვენგანს, ჩვენს 
ქვეყანას და მის თითოეულ მოქალაქეს. 
მისი აღნუსხვა და დაცვა ხელს შეუწყობს ამ 
საგანძურის გამოყენებას ყოველი ჩვენგანის 
საკეთილდღეოდ. ეს ცოდნა, ინფორმაცია 
განსაკუთრებულად  გვესაჭიროება 
პოლიტიკური, ეკონომიკური და 
დემოკრატიული გარდაქმნების პერიოდში.

მისამართი: ერეკლე ll N 1;
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995) 2 98 26 34; 599 19 68 23;
E-mail: madly.ssg@rambler.ru
საკონტაქტო პირები: გრიგოლ რუხაძე,
დიმიტრი ბუთლიაშვილი

საქართველოს საპატრიარქოს 
გამომცემლობა

საქართველოს საბიბლიოთეკო 
ასოციაცია
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მისამართი: მარჯანიშვილის N 9;
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995) 2 95 83 99; 555 44 22 61
E-mail: maiaberiashvili@yahoo.com
საკონტაქტო პირი: ომარ კერესელიძე

დაარსდა 1932 წელს. ეს არის 
სადისტრიბუციო სამსახური, რომელიც 
ავრცელებს მრავალფეროვანი თემატიკის 
წიგნებს.

მისამართი: წერეთლის გამზირი N 140;
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995) 2 35 70 02; 599 67 77 56
E-mail: irinacezanne@gmail.com
lika@cezanne-ვებგვერდი.com
ვებგვერდი: www.tafu.edu.ge
საკონტაქტო პირი: ირინა შავერდაშვილი

შ.პ.ს. საქწიგნი გამომცემლობა 
„სეზანი“
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გამომცემლობა „წიგნები ბათუმში“ 
2015 წელს დაარსდა და პირველად 
საქართველოში დაიწყო სერიის 
გამოცემა, რომელიც მოიცავს სამეცნიერო 
ფანტასტიკას, ფენტეზის, დისტოპიას 
და სხვა მონათესავე ჟანრებს. სერიის 
სახელწოდებაა „ფანტასტიკური 
ბიბლიოთეკა“. გარდა ამისა, გამომცემლობა 
ორიენტირებულია ბავშვებისა და 
მოზარდებისთვის განკუთვნილი 
ლიტერატურისა და ბესტსელერების 
გამოცემაზე.

მისამართი: კოსტავას N 68;
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995) 2 40 92 40; 599 53 53 76
E-mail: book@georgianbc.ge
საკონტაქტო პირი: ხათუნა მიქაბერიძე

გამომცემლობა 
„ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“

გამომცემლობა 
„წიგნები ბათუმში“
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მისამართი: ფალიაშვილის N 66;
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995) 2 23 29 80
E-mail: info@booksin.ge; mariamkik@yahoo.com
საკონტაქტო პირი: მარიამ კიკაჩეიშვილი

დაარსდა 2009 წელს. „წიგნები ვაკეში“ – 
ეს არის წიგნების მაღაზია, რომელშიც 
წარმოდგენილია ქართული და უცხოური 
გამოცემები ნებისმიერი ასაკისათვის, 
საკანცელარიო პროდუქცია, საბავშვო 
საჩუქრები. მიიღება კერძო შეკვეთები 
ქართულ, რუსულ და ინგლისურ წიგნებზე.

ყველა საჭირო წიგნი ერთ მაღაზიაში.

მისამართი: ლაღიძის N 2;
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995) 2 30 85 27; 571 13 12 11;
E-mail: mzia_r@yahoo.com
ვებგვერდი: www.mpggroup.ge
საკონტაქტო პირი: მზია რაზმაძე

გამომცემლობა „წიგნი+ერი“ დაარსდა 2012 
წლის მარტში. გამოსცემს სამეცნიერო-
პოპულარული და საგანმანათლებლო 
ხასიათის ლიტერატურას ყველა 
თაობისათვის. „წიგნი+ერმა“ გამოსცა 
ტომეული „ჩვენი ღირსებანი“, ცალკე 
წიგნებად ორ ენაზე (ქართულ-ინგლისური) 
გამოცემულია ვაჟა-ფშაველას მოთხრობები, 
დავით აღმაშენებლის „გალობანი 
სიხარულისანი“ და ილია ჭავჭავაძის 
„სარჩობელაზედ“, „საქართველოს 
თევზები“. კიდევ ერთი მიმართულება, 
რომელსაც გამომცმელობა განავითარებს, 
ფსიქოლოგიაა.

წიგნის მაღაზია
„წიგნები ვაკეში“

გამომცემლობა 
წიგნი+ერი
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მისამართი: ზოვრეთის N 38;
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995) 2 38 04 67/68
E-mail: info@ge.boell.org
საკონტაქტო პირი: თამარ შვანგირაძე

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი მწვანე 
პოლიტიკური ფონდია და იზიარებს 
გერმანიის ბუნდესტაგში წარმოდგენილი 
პარტიის კავშირი „90/მწვანეები“ პოლიტიკურ 
ღირებულებებს. მსოფლიოს მასშტაბით 
ის ეწევა და მხარს უჭერს აქტივობებს 
პოლიტიკური და სამოქალაქო განათლების 
სფეროში. სამხრეთ კავკასიაში ფონდი 12 
წელია აქტიურად მუშაობს დემოკრატიული, 
მდგრადი განვითარებისა  და ადამიანის 
უფლებების საკითხებზე.

მისამართი: ალექსიძის N 1/3;
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995) 2 47 42 42; 599 17 12 26
E-mail: irmaberidze@manuscript.ac.ge
lanagrdzelishvili@gmail.com
საკონტაქტო პირები: ირმა ბერიძე,
ლანა გრძელიშვილი

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი უძველესი 
წიგნებისა და ისტორიული საბუთების 
უმნიშვნელოვანეს საცავს წარმოადგენს. 
მასში დღემდე მიმდინარეობს სამეცნიერო-
კვლევითი სამუშაოები. გამომცემლობა 
საზოგადოებას სთავაზობს სხვადასხვა სახის 
ბეჭდურ პროდუქციას: სამეცნიერო კრებულებს, 
ხელნაწერებს, ისტორიული საბუთების, პირადი 
არქივების აღწერილობებსა და კატალოგებს, 
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის პერიოდულ 
გამოცემას, საცნობარო და ბიბლიოგრაფიულ 
ლიტერატურას, ფუნდამენტურ პუბლიკაციებს, 
საიუბილეო და მიძღვნით ბარათებს და ა. შ.

საგამომცემლო სამსახურის მიერ 
გამოცემულ პროდუქციას ენიჭება გრიფი და 
საერთაშორისო ნომერი (ISBN).

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის 
სამხრეთ კავკასიის
რეგიონალური ბიურო
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მისამართი: ჯორჯ ბალანჩინის N 11;
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995) 2 27 70 00
ვებგვერდი: www.georgia.usambassy.gov
Fb: www.facebook.com/ tbilisis.usambassy

მისამართი: რუსთაველის N 16;
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995) 2 30 70 09
E-mail: ochobooks@yahoo.com
ვებგვერდი: www.ochobooks.ge

ამერიკის შეერთებული
შტატების საელჩო

მიგამომცემლობა  
„ოჩოპინტრე“
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მისამართი: ფიფიების ძმის N 25;
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995) 593 27 62 37; 593 57 73 36
E-mail: tania55@yandex.ru
საკონტაქტო პირი: ელენა მარდოიანი

ორგანიზაციის ძირითადი მიმართულებაა 
საბავშვო, სამხატვრო და სასწავლო 
ლიტერატურის გაყიდვა.

მისამართი: გოთუას N 3;
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995) 2 77 01 00; 577 400 104
E-mail: corpcom@geocell.com
საკონტაქტო პირი: თამარ როდონაია

ჯეოსელი პირველი GSM ოპერატორია 
საქართველოში, შვედურ-ფინური 
სატელეკომუნიკაციო ჯგუფის, 
თელიასონერას წევრი.

ჯეოსელი ი/მ ირინა დენეიკინა
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მისამართი: მარჯანიშვილის N 5;
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995) 790  36 22 65
E-mail: adm@shakespearandcompanygeorgia.com
საკონტაქტო პირი: ზურა ჯიჯიაშვილი

„შექსპირი და კომპანია“ სტუმრებს 
განსაკუთრებულ ინტერიერს სთავაზობს, 
სადაც ნებისმიერი ადამიანი თავს იგრძნობს 
ლიტერატურულ სამყაროში, სადაც 
პერსონაჟები და მწერლები – ნახატებისა 
თუ მარიონეტების სახით გვევლინებიან 
გზამკვლევებად სასურველი წიგნის 
საძიებლად.

„შექსპირი და კომპანიაში“ შეგიძლიათ 
შეიძინოთ ქართული და უცხოური წიგნები, 
ხელნაკეთი ორიგინალური ნივთები – 
სანათები, უბის წიგნაკები, სანიშნეები. ასევე  
თქვენი საყვარელი წიგნების, ფილმებისა 
და  ნახატების პოსტერები.

„შექსპირი და კომპანიაში“ თქვენ გელით 
კვალიფიციური მომსახურება, უფასო 
ინტერნეტი, ყავა და სასიამოვნო მუსიკა.

თბილისი, საქართველო
ტელ: (995) 2 18 41 84; 599 12 90 03
E-mail: info@dinstudio.ge
ვებგვერდი: www.dinstudio.ge

გამომცემლობა „დინ სტუდიო“  დაარსდა 
იდეით, რომ ჩვენს ქვეყანაში განვითარდეს 
კომიქსების კულტურა. გამომცმელობა 
ექსკლუზიურად წარმოადგენს „მარველს“ 
საქართველოში. 2015 წელს „დინ სტუდიომ“  
გამოსცა გრაფიკული ნოველა, ბალადა 
„ვეფხისა და მოყმისა“.

წიგნის მაღაზია 
„შექსპირი და კომპანია“

გამომცემლობა 
„დინ სტუდიო“
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მისამართი: გურამიშვილის N 15;
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995) 599 55 05 54
E-mail: lishalvashvili@gmail.com
საკონტაქტო პირი: ლია შალვაშვილი

შ.პ.ს. „ბუქკაფე“ წარმოადგენს 
საგამომცემლო გაერთიანებას, რომლის 
მიზანია მხატვრული ლიტერატურის 
გამოფენა-გაყიდვების ორგანიზება, 
ლიტერატურული შეხვედრების 
მოწყობა მწერლებთან, ახალი წიგნების 
პრეზენტაციები. წიგნიერების დონის 
ამაღლების მიზნით სხვადასხვა 
ღონისძიების ჩატარება.

მისამართი: ნუგზარ საჯაიას N 8;
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995) 2 25 33 70; 2 25 33 71; 2 25 33 72;
წარმომადგენელი: მოჯთაბა ქამრანფარდი

ირანის ისლამური რესპუბლიკის 
საელჩოს კულტურული 
განყოფილება

შ.პ.ს. ბუქკაფე
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მისამართი: კოსტავას N 47;
თბილისი, საქართველო
ტელ: 592 22 33 36
E-mail: asitashwili@gmail.com
საკონტაქტო პირი: გიორგი ასიტაშვილი

მისამართი: დ.აბაშიძის  N 10;
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995) 2 92 31 49
Fb: www.facebook.com/siestabooks
siestabooks.blogspot.com
საკონტაქტო პირი: ნათია გულიაშვილი

გამომცემლობა „სიესტა“ დაარსდა 2004 
წელს. „სიესტას“ საგამომცემლო პოლიტიკა 
კლასიკური და თანამედროვე ავტორების 
თარგმნაა. აგრეთვე თანამედროვე ქართული 
პროზისა და პოეზიის გამოცემა. „სიესტას“ 
მიერ გამოცემული ავტორები ყოველწლიურად 
ჯილდოვდებიან სხვადასხვა ლიტერატურული 
პრემიით. 2012 წელს „სიესტამ“  lit.ge-სთან 
ერთად საფუძველი ჩაუყარა ქვეყნის 
პირველ ლიტერატურულ/სამოგზაურო 
ფესტივალს lit tour-ს, სადაც პირველად წელს 
ამიერკავკასიის ავტორები მონაწილეობდნენ. 
2014 წელს კი ფესტივალს ეწვია ევროპელი, 
აზიელი, სამხრეთ კავკასიისა და არაბეთის 
ოცამდე ქვეყნის ავტორი, გამომცემელი, 
ლიტერატურული აგენტი და კრიტიკოსი.

შ.პ.ს. ბუქსითი გამომცემლობა 
„სიესტა“



თბილისის წიგნის მეჩვიდმეტე 
საერთაშორისო ფესტვილს საპატიო 
სტუმრების სტატუსით ეწვივნენ 
გამომცემლები არაბული სამყაროს 
სხვადასხვა ქვეყნებიდან:

Sharjah International Book Fair

Al Hudhud Publishing House. UAE

Kutab Publishing House. UAE
 

Al Oma Publishing House. AlgErIA

Egyptian Printing Office. EgyPt

Al Faris Publishing House. JOrdAn



„წიგნის ქურდი“: წიგნებსა და ადამიანებზე
მოლი ბლუმი

ყვავილები ელჯერნონისთვის
ევა ირემაშვილი

მარგარეტ ტეთჩერი მისივე სიტყვებით
გიორგი ბადრიძე

განზრახ ჩაფიქრებული მთელი სამყარო
მარიამ მაკლელანი

პის ცხოვრება ანუ როგორ გავიცნოთ ღმერთი
მაშო სამადაშვილი
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მარკუს ზუზაკი 
წიგნის ქურდი 

ინგლისურიდან თარგმნა 

ნათია ჩუბინიძემ 

გამომცემლობა „პალიტრა L“

2015
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araerTxel miTqvams – Tu rames 
ver vitan, aucileblad wasakiTxi 
wignebis siaa, viRacis an viRace-
bis mier gulmodgined Camowe-
ril-Camowikwikebuli. ra vqna, 
ar miyvars direqtivebi da mom-
kaliT. arc imaze vgiJdebi, vinme 
sakuTar gemovnebas rom maxvevs 
Tavs. arada, mgoni swored amis 
gakeTebas vapireb axla – erTi 
romanis wakiTxva daJinebiT unda 
girCioT da sakuTari principe-
bisgan aseT gadaxvevas mxolod 
imiT Tu gavamarTleb, rom mar-
kus zuzakis „wignis qurdi“ mar-
to wigni ar aris – daundobeli 
dartymaa mzis wnulSi.

kacma rom Tqvas, ra unda dawero 
dRes axali omis Sesaxeb? magram 
roca 1939 wlis ianvris susxian 
dilas lizel memingerTan erTad 
daadgebiT gzas, mixvdebiT, rom 
markus zuzakma es moaxerxa, Tanac 
ise, rom sanam bolo gverdebsac 
CaikiTxavT, bevrjer sunTqvac ga-
giWirdebaT da fanjris gasaRe-
badac wamodgebiT, rom daxSul 
filtvebs oriode ylupi haeri 
miaSveloT.

miabijebT lizelTan erTad, us-
menT sikvdilis monaTxrobs (ar 
mogeCvenaT, namdvilad sikvdili-
sas) da vis aRar xvdebiT. rudi 
Staineric aqaa – lizelis erT-
guli megobari, hans hubermanic, 
mamis magivrobas rom uwevs gogo-
nas. ai, rozas, mis cols, dedoba 
maincdamainc ar gamosdis, ara-
da, urigo adamiani rodia... ho, 
kidev maqs vandenburgia am wign-
Si, ltolvili ebraeli, „zeciur 
quCaze“ hubermanebma rom Seifa-

res. misi da lizelis urTierTo-
ba Rirs marto erT wignad.

nu SegaSinebT zuzakis uCveulo 
stili, miseuli, yvelasagan gan-
sxvavebuli mxatvruli samyaro, 
erTi SexedviT areul-dareu-
li Txroba – es mxolod CarCoa 
imisTvis, rac mTavaria am wignSi 
– sityvebisTvis, romlebsac ada-
mianebis xsnac SeuZliaT da ga-
nadgurebac. sityvebia aq yvelaze 
mniSvnelovani.

es wigni guls nafleTebad gi-
qcevT, magram TviTonve Segikowi-
webT da gagimTelebT, imitom rom 
uamrav sisastikesTan, simaxinjes-
Tan, borotebasTan erTad sike-
Tec aqvea, siyvarulic, sibralu-
lic da adamianobac. aq bevri 
sikvdilia, magram sicocxlis ma-
radiulobis imedic cimcimebs, mi-
uxedavad imisa, rom finali sev-
diania – wigni ukve moxucebuli 
lizelisa da sikvdilis Sexved-
riT mTavrdeba, ufro sworad, 
am friad uCveulo mTxrobelis 
sityvebiT:

„mosveneba damikarges adamianeb-
ma“.

axal Targmanebze werisas mTava-
ri sirTule isaa, rom saTqmelic 
Tqva da arc zedmeti wamogcdes 
rame, amitom Zalian vfrTxilob, 
magram, xom giTxariT, wigni ki 
ara, mzis wnulSi dartymaa-meTqi. 
hoda, Zalian minda, es dartyma 
rac SeiZleba metma adamianma mi-
iRos.

ukeTesebi gavxdebiT da imitom.

„წიგნის ქურდი“: წიგნებსა და ადამიანებზე

მოლი ბლუმი
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დენიელ კიზი 
ყვავილები ელჯერნონისთვის 

ინგლისურიდან თარგმნა 

თინათინ ხომერიკმა 

გამომცემლობა „წიგნები ბათუმში“

2015
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roca es wigni pirvelad wa-
vikiTxe da misi bolo striqo-
nebi xelmeored gadavikiTxe (ra 
vqna, aseTi Cveva maqvs), erTia-
nad momawva yelSi burTi, savse 
sibrazisagan, sibralulisgan da 
TanagrZnobis gan. viweqi im Rames 
sulSeguebuli da mTeli guliT 
vcdilobdi metira, rom rogor-
me gameqarvebina gulze mowoli-
li simZime. araferi gamomivida. 
verafriT vitire. wignis gavlena 
imxela iyo, rom karga xans isev 
iq viyavi, Carlis samyaroSi. go-
nebaSi ganuwyvetliv vimeorebdi 
mTel istorias da vcdilobdi 
mepova is adgili, wertili, sai-
danac yvelaferi Seicvala, sai-
danac daiwyo dasasruli. TiT-
qos sakuTari Tavis sanugeSod 
mindoda finalis gadawera. ar 
meTmoboda Carli gasawirad. miy-
varda da misTvis ukeTesi moma-
vali mindoda. Cemeburi ukeTesi 
momavali. vbrazobdi yvelaze: 
avtorze, samyaroze, cxovrebis 
usamarTlobaze, profesor ni-
murze, eqim strausze, miss kini-
anze. vbrazobdi sakuTar Tavzec 
ki, rom  Secvla arafrisa Seme-
Zlo. ar SemeZlo davxmarebodi 
adamians, romelic mTeli cxovre-
ba martosuli iyo da sxvebisgan 
mxolod siyvaruls eloda.

„yvavilebi eljernonisaTvis“ Cve-
ulebrivi wigni ar aris. es wigni 
erTnairad saWiro da aucilebe-
li wasakiTxia nebismieri adamia-
nisTvis, didisa Tu patarisTvis. 
is alal da gulwrfel adami-
anzea, uborotosa da sufTaze, 

romelic inteleqtualuri Sesa-
Zleblobebis gamo Tavisdaune-
burad gairiya sazogadoebisgan. 
Carli gordoni gonebrivi ganu-
viTareblobis dros garSemomyo-
febis dacinvis obieqti iyo, Tum-
ca is amas Tavad ver aRiqvamda 
da martosulobis SegrZnebac ar 
hqonda. ganviTarebis maRal safe-
xurze, ki sruliad marto darCa, 
radgan garSemo aravin hyavda, 
romelic bolomde gaugebda da 
mousmenda. aravin iyo iseTi, vinc 
mis gonebriv SesaZleblobebs ga-
u Tanabrdeboda. aravin moiZebna, 
vinc mas gverdSi daudgeboda da 
iseTs miiRebda, rogoric iyo.

wigni erTdroulad Zalian bevr 
mtkivneul Temas exeba, romelSic 
sazogadoebis roli da damokide-
buleba gadamwyvetia. is pirdapir 
asaxavs damokidebulebas unar-
SezRuduli adamianebis mimarT, 
romlisTvisac isini srulyofil 
adamianebad, srulyofil indivi-
debad ar aRiqmebian. mtkivneulia 
imis gaazrebac, rom Carli sir-
cxvilisa da danaSaulis SegrZ-
nebas iwvevda sakuTar dedaSic 
ki. Svilis gonebaSezRudulobiT 
SeZruli qali sasowarkveTili 
cdilobda ramenairad „Wkvia-
ni“ gaexada igi, maSin, roca is 
ubralod iseTi unda yvarebo-
da, rogoric iyo. ganuwyvetliv 
uCiCinebda „Wkvianad“ gaxdomis 
mniSvnelobas da gaucnobiereb-
lad mudmiv stresSi amyofebda 
mas. Carlis motivaciac da swraf-
vac, eswavla wera-kiTxva, mxolod 
imisken iyo mimarTuli, rom amiT 

sakuTari mSoblebis siyvaruli 
daemsaxurebina, isini gaexarebina, 
maTTvis esiamovnebina.

deniel kizi am wignSi erTi kaci-
sa da erTi Tagvis urTierToba-
sac aRwers, romlebic erTnairad 
martosulni da gariyulni iyvnen, 
magram mainc ar SeeZloT erTma-
neTisaTvis am martoobis Sevseba. 
Tumca msgavsebis daWeris Semdeg 
albaT amitomacaa, rom Carli-
saTvis eljernoni imdenad mniS-
vnelovani xdeba, rom gonebrivi 
SesaZleblobebis daqveiTebis 
Se  m  d egac ki, is mas pirovnebad 
aRiqvams da iTxovs mis saflavze 
yvavilebis mitanas.

Carli saxea yvela tipis SezRu-
duli SesaZleblobebis mqone 
adamianisa, romliTac avtori 
cdilobs dagvanaxos srulyofi-
li pirovneba dabali inteleq-
tuluri monacemebis ukan. is 
gvaCvenebs cxovrebas maTi Tva-
liT da cdilobs TanagrZnoba 
gamoiwvios mkiTxvelSi, sakuTar 
TavTan CaaRrmaვos isini da amiT 
bevrad ufro Semwynarebelni gax-
ados.

„yvavilebi eljernonisaTvis“ 
aris wigni, romlis wakiTxvis Sem-
deg nebismieri adamiani bevrad 
ufro keTili da lmobieri gaxde-
ba, vidre CarlisTan Sexvedramde 
iyo. manamde ki – kurdRlis fexi, 
erTpeniani da nali moimarageT.

ყვავილები ელჯერნონისთვის

ევა ირემაშვილი
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margaret teTCers msoflioS i 
icnoben, rogorc britaneTis 
pirvel qal politikur liders 
da premier-ministrs (1979-1990). 
Tavisi mtkice mrwamsisa da gau-
texeli xasiaTis gamo is istoria-
Si „rkinis ledis“ saxeliT damk-
vidrda, rogorc meoce saukunis 
erT-erTi udidesi politikosi 
da reformatori.

ian deilis wigni, romelSic teT-
Ceris interviuebi da sityviT 
gamosvlebia Tavmoyrili, war-
mogvidgens am didi politikuri 
figuris Sexedulebebs, faseu-
lobebs da adamianur saxes. am 
yvelafris Sesaxeb mogviTxroben 
ara teTCeris TanamebrZolebi 
an mowinaaRmdegeebi, aramed misi 
sakuTari sityvebi, warmoTqmuli 
an dawerili politikaSi mosvlis 
adreuli dReebidan mis gardacva-
lebamde.

erTi metad mniSvnelovani daskv-
na, rasac am uaRresad saintereso 
wignis mkiTxveli gaakeTebs, aris 
is, rom margaret teTCeris war-
matebis mTavari saidumlo ara po-
litikis xelovnebis siRrmiseuli 
codna an niWi gaxldaT, aramed is, 
rom politikaSi yovelTvis, ga-
monaklisis ga  reSe, sakuTari mr-
wamsiT da faseulobebiT xelmZR-
vanelobda. misTvis gamoricxuli 
iyo am faseulobebis Sewirva po-
litikuri sargebelis sanacvlod 
da swored aman gamoiwvia rogorc 
misi aRmasvla britaneTis da 
msof  lio politikis mwvervaleb-
ze, ise Zalauflebis dakargvac, 
rodesac, zedized sam arCevneb-
Si gamarjvebis miuxedavad, 1990 

wels sakuTarma Tanagundelebma 
gadadgoma aiZules.

teTCeris monaTxrobi gvamcnobs 
misi mokrZalebuli warmoSobisa 
da tradiciuli ojaxis Sesaxeb, 
romlisganac man dauRalavi Sro-
ma da qristianuli faseulobebi 
bavSvobidanve SeiTvisa da mTeli 
cxovreba Tavis moralur kompa-
sad atara.

Znelad warmosadgenia sxvagvari 
adamiani, romelic esoden mtki-
vneul da fundamentur refor-
mebs SeeWideboda, raTa britane-
Ti eko  nomikuri da politikuri 
ufskrulidan gamoeyvana. es re-
formebi – masobrivi privati-
zacia, socialuri programebis 
Sekveca da bevri sxva radikalu-
ri cvlileba, romelTac „teTCe-
ris revolucias“ uwodeben, dRem-
de mwvave dapirispirebis sagnad 
rCeba britaneTSi. memarcxene Za-
lebs ar warmoudgeniaT teTCer-
ze ufro saZulveli politiku-
ri figura, xolo sxvebisTvis is 
sworedac rom gmiria, romelmac 
qveyana srul ganadgurebas gada-
arCina. ase Tu ise, faqtia, rom 
1979 wlisTvis, roca teTCerma 
premier-ministris Tanamdebob a 
pir velad moipova, britaneTi 
wle bis ganmavlobaSi ekonomikuri 
da politikuri qaosis pirobebSi 
cxovrobda da erT dros msofli-
os uZlieresi saxelmwifo yofna- 
aryofnis sakiTxis winaSe idga. 
1990 wels man sul sxva britane-
Ti datova – ufro darwmunebuli 
sakuTar TavSi da ekonomikuri 
aRmasvlis gzaze Semdgari.

msoflios aseve gaumarTla, rom 
globaluri komunizmis winaaRm-
deg mebrZol or bumberaz fi-
guras – ronald reigans da mar-
garet teTCers – erTdroulad 
mouwiaT moRvaweoba, ramac isini 
uaxloes TanamebrZolebad da me-
gobrebad aqcia. trans-atlanti-
kuri kavSiri da aSS-britaneTis 
„gansakuTrebuli urTierTobeბi “ 
arasodes yofila ufro myari, 
vidre reiganisa da teTCeris 
partniorobis periodSi.

am wignis gacnobis Sedegad mkiTx-
veli aseve Tavad darwmundeba, 
rom teTCeri brwyinvale orato-
ric iyo. albaT es iyo erT-er-
Ti mTavari mizezi, ris gamoc 
ian deilma gadawyvita margaret 
teTCeris pirovneba CvenTvis 
teTCeris sakuTari sityvebiT 
gaecno – masze ukeT amas veravin 
gaakeTebda.

dRevandel msoflios mwvaved 
aklia iseTi liderebi, romlebic 
politikuri unarebis garda WeS-
marit faseulobebs atareben da 
Zalauflebis mosaxveWad uaxloe-
si arCevnebis mogebis garda ufro 
didi miznebiT xelmZRvaneloben.

marTalia, mkiTxvelTa nawils, 
ro melic ar icnobs britaneTis 
politikur sistemas, SesaZloa 
gauWirdes garkveuli termine-
bis gageba, magram es wigni friad 
saintereso iqneba ara mxolod 
politikisa da istoriis mkvle-
vrebisTvis, aramed farTo sazo-
gadoebisTvisac.

მარგარეტ ტეთჩერი მისივე სიტყვებით

გიორგი ბადრიძე
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samyaroSi arsebobs uamravi sain-
tereso, TavgadasavlebiT savse 
gza, magram adamianTa umravle-
soba ufro martiv da advilad 
gasavlels irCevs. am gzaze Cven 
arc jadosnuri feriebi, arc el-
febi da arc raime sxva saxis ze-
bunebrivi arseba Segvxvdeba. Cemi 
warmosaxviT, Cven win aRmarTulia 
xis kari, romlis SeRebas sulis 
mxolod erTi Seberva sWirdeba. 
Tvalaxveulni SevdivarT karSi, 
rom lidanac arasodes aRaravin 
dabrunebula, radgan mis siRrmeeb-
Si mcxovrebi arseba metad moxer-
xebulia, rom Zlieri marwuxebi 
Cagvavlos da aRarasodes mogvces 
ufleba, vixiloT is, rac manam-
de mudmivad Cven TvalTaxedvaSi 
arsebobda da xels gviwvdida. sak-
marisi iyo, mxolod gagvexsna Cveni 
gonebis ukidegano siRrmeebi da 
migveca saSualeba, TvalT agvxe-
loda.

diax, ase swored is adamiani saub-
robs, romelmac SeZlo da CarTo is 
yovlisSemZle meqanizmi, romelic 
gviCvenebs mimarTulebas im araC-
veulebrivi gzisaken, jer rom Cven 
arsebas ar uxilavs, magram didi 
xnis brZolis Semdeg miaRwevs, dai-
naxavs da aTrTolebuls, aRfrTo-
vanebis SeZaxili aRmoxdeba.

meqanizmis CarTvis gza TiToeuli 
CvenganisTvis indivიdualuria. 
am  konkretul SemTxvevaSi ki me 
saocari avtoris metad saocari 
wigni damexmara, romelSi aRweri-
li ambavi da personaJebi გvგrian im 
SegrZnebas, gul-mkerdis areSi rom 
daisadgurebs da TiTqos sunTqvis 
unaris warTmevas cdilobs.

me vimogzaure or araCveulebriv 
da metad saocar pirovnebasTan – 
hans TomasTan da mis mamasTan, er-
Tad. Cems Tavs gadamxdarma yvela 
movlenam sasiamovnod gamabrua da 
Tavbru damaxvia. es iyo gamaogneb-
lad saintereso da saukeTeso Se-
grZnebebiT aRsavse mogzauroba... 

alpebSi ucnaur kacs SevxvdiT, 
romelic imdenad patara aRmoCn-
da, rom hansi mTeli mogzauro-
bis ganmavlobaSi jujis saxeliT 
moixseniebda. ufro ganmacvifre-
beli ki mis mier mocemuli gama-
didebeli SuSa aRmoCnda, rome-
lic idumali mzeriT gadmogvca 
da gviTxra, dagWirdebaTo. Semdeg 
SevxvdiT mefunTuSes, romlis ga-
momcxvar funTuSaSi aRmovaCineT 
pawawina wigni. wvrili Sriftis 
wakiTxvaSi idumali jujis mier 
mocemuli lupa dagvexmara. Cvenc 
movimarjveT iს da kiTxvas Sevu-
deqiT. wignma mogviTxro gasaoca-
ri istoria saocrebaTa kunZulis 
Sesaxeb, sadac yvela mis binadars 
gansxvavebuli Sexeduleba hqonda. 
SevxvdiT ucnaur arsebebs, romle-
bic gamudmebiT gaugebar winadade-
bebs imeorebdnen da zurgze banqos 
niSnebi gamosaxvodaT. SevSindiT 
da gavocdiT imiT, rom kunZulze 
ar arsebobda sxva sulieri, garda 
ucnauri arsebebisa. uamravi kiTxva 
dagvebada, manam sanam ar vipoveT 
frode, erTaderTi adamiani, ro-
melmac gviambo kunZulze momxda-
ri CvenTvis amoucnobi movlenebis 
Sesaxeb...

am saocarma mweralma damisva kiTx-
va „ratom xar cocxali?“, romelzec 
didi xnis ganmavlobaSi vfiqrobdi 
da axlac ar vici, gaveci Tu ara 
srulfasovani pasuxi. msurs mo-
viyvano nawyveti, sadac gembanze 
myofi hans Tomasi didi interesiT 
akvirdeba xalxs: „SesaZloa iTqvas, 
isini cocxlebi ufro iyvnen, vidre 
cnobier Segnebulni“. am sityvebma 
samudamo adgili daikava Cems arse-
baSi da im dRidan vcdilob, ara-
sodes davemgvano maT, vizec hans 
Tomasi amgvarad saubrobda.

avtorma Tavi gasaocari zRapris 
gmirad magrZnobina, misma yovelma 
sityvam CemSi saocari gardatexa 
moaxdina da kidev erTxel damarw-
muna, rom varsebob iq, sadac CemT-

vis gankuTvnili adgili did xans 
melodeboda. bolos ki mec davim-
kvidre Tavi am „giJur Tavgadasa-
valSi“, mec varsebob da dRiTi-dRe 
vcdilob gadaviqce iseT pirovne-
bad, rogoric wignis gmirebi ari-
an. me ar msurs mivyve im advilad 
sapovnel gzas da SevaRo xis kari, 
saidanac ar brundebian, aRar ga-
mitacebs „zebunebrivi“, radgan 
veTanxmebi avtors da მიმაჩნია, 
rom es „didi sibrmaviT daavade-
bis simptomia». swored es wigni 
gaxlavT is, romelmac mimaxvedra, 
rom aucilebelia gonebaSi naTe-
li suraTi Seviqmna, gaviazro da 
ar damaviwydes rom „mTeli samya-
ro ganzrax aris Cafiqrebuli“. da 
adre Tu gvian davinaxav, rom „au-
racxel varskvlavTa da galaqti-
kaTa miRma, raRac mizanmimarTuli 
azri devs“. amixsna, rom Cven imde-
nad didi xania varsebobT am samya-
roSi, rom yovelive masTan dakav-
SirebulSi uCveulos veRarafers 
vxedavT. naTqvamis dasamtkiceb-
lad momiyvana magaliTi, romelic 
bavSvebs exeboda: „vidre bavSvebi 
varT, saganTa gancda-SegrZnebis 
unaric mogvdgams. vizrdebiT da 
yvelafers veCveviT. rogorc Cans, 
gazrda mgrZnobelobiTi cxovrebis 
miZalebas niSnavs“. wignis persona-
Jebma aRmiZres survili, manam ar 
davtovo es dedamiwa, sanam ar Se-
vicnob sakuTar arsebas da imas, Tu 
saidan movdivar. Cemi gonebis zeda-
pirze amotivtivda is umniSvnelo-
vanesi sakiTxebi, romlebic araC-
veulebrivi gzisken mimiyvans da 
naTlad gaviazre, rom „araferia am 
qveynad iseTi rTuli da mSve nieri, 
rogorc pirovneba“...

am yovelives Semdeg, me bednieri 
var imiT, rom 1952 wlis 8 agvis-
tos samyaros iustain gorderi mo-
evlina da madlobas vuxdi mas, rom 
Seqmna iseTi saocari wigni, rogo-
ricaa „banqos saidumlo“.

განზრახ ჩაფიქრებული მთელი სამყარო

მარიამ მაკლელანი
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„xedav am fermkrTal spiralebs 
furclebis kideebze? xom megona, 
qa Raldi ar meyofoda da sinamd-
vileSi kalami damimTavrda“.

pisin molitor pateli 15 wlis bi-
Wia, romelic ojaxTan da ojaxis 
sakuTrebasTan, zooparkis binadar 
cxovelebTan erTad sacxovreblad 
indoeTidan kanadaSi gemiT miemg-
zavreba, gemi iZireba,misi ojaxis 
yvela wevri kvdeba, xolo TviTon 
227 dRiT samaSvelo navze Suagul 
okeaneSi orangutanTan, afTarTan 
da bengaliur vefxvTan erTad aR-
moCndeba. 

„pis cxovreba“ aris wigni adamianze, 
mis gancdebze, dilemebze, samyaroSi 
sakuTari adgilis Ziebaze. miuxeda-
vad imisa, rom wigns gamorCeulad 
warmtaci siuJeti aqvs, es ar aris 
misi mTavari Rirseba, es is siRrmea, 
romelic masSi ganxilul yvela Te-
mas dahyveba. 

avtori gasaocari sizustiTა da 
sferos zedmiwevniT codniT gviam-
bobs cxovelTa samyaroze, romelic 
wignSi, cxadia, adamianebis meta-
foruli saxea. zooparki, rogorc 
sazogadoeba da eqstremalur si-
tuaciaSi moxvedrili cxovelebi, 
rogorc adamianebi, romlebisganac 
yvelafers unda elodo. pi Sua mog-
zaurobisas ambobs:

„es mSvidi, mtkice da Tvaluwvde-
neli napiri RmerTis gril loyas 
hgavda, sadRac, aqve ufals siamov-
nebiT ucimcimebda Tvalebic,pirze 
ki siamovnebis gamomxatveli Rimili 
gadahkvroda, radgan me ukve axlos 
vyavdi“. 

da CemTvis yvelaze metad es wigni 
adamianisa da RmerTis urTierTo-
bazea, amas ramdenime sakvanZo epi-
zodi mowmobs: rodesac pi cdilobs 
sam RmerTs Soris ipovos saerTo, 

uryevi WeSmariteba; rodesac kar-
gavs yvelafers, rac aqvs; rodesac 
erTi arCevani aqvs – an sikvdili, an 
gamarjveba; rodesac arc erTi wa-
miT ar kargavs rwmenas, RvTis siy-
varulsa da imeds. 

mwerlis kidev erTi Rirseba weris 
ostatobaa. wignis meore nawilSi, 
rodesac pis monaTxrobidan Zneli 
gasarCevi xdeba, ra moxda mis Tavs 
realurad da ra aris gamonagoni, 
mainc ar gtovebs SegrZneba, rom 
yvela da yvelaferi arsebobs da 
arsebobs imdenad, rom wignis das-
rulebisa da daxurvis Semdeg am am-
bebze fiqri ar gtovebs.

„cxovrebaSi mniSvnelovania, raRa-
cebi wesierad daasrulo. mxolod 
aseTi dasasrulis Semdeg gtovebs 
mogoneba; mxolod amis Semdeg SeZ-
leb, moeSva da daiviwyo. Tu arada, 
verasodes iviwyeb sityvebs, romle-
bic gindoda geTqva da ar aRmoT-
qvi, guls ki bolomde CarCenili 
saTqmeli gimZimebs“.

iseve rogorc yvela ambavi, pis amba-
vic sruldeba, magram mxolod sim-
bolurad, vinaidan es is SemTxvevaa, 
rodesac Seni Tavgadasavali imde-
nad STambeWdavia, rom misi gavle-
nidan verasdros gamodixar da is 
mTel Sens cxovrebas ganapirobebs. 

„pis cxovreba“ daujerebeli Tavga-
savalia.

Tu ise moxda, rom es wigni xelSi 
jer ar CagvardniaT, saswrafod 
daiwyeT misi Zebna, radgan garda 
imisa, rom originaluri teqsti, 
marTlac, gansakuTrebulia, misi 
qarTuli Targmani gamorCeulad 
maRali xarisxisaa da wigni erTi 
amosunTqviT, sul ramdenime saaTSi 
ikiTxeba.

sasiamovno kiTxvas gisurvebT!

პის ცხოვრება ანუ როგორ გავიცნოთ ღმერთი

მაშო სამადაშვილი




